
 

 

Městská část Praha 9
 

8. Rada městské části
ze dne 16.04.2019

 
USNESENÍ

č. Us RMČ 209/19
 

převod pozemků od ČR zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových

 
Rada městské části

 
1. souhlasí
 1.1. s nabytím pozemků z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví hlavního města
Prahy, svěřené správy městské části Praha 9:
1) parc.č. 359/1 o výměře 2396 m2 v k.ú. Hrdlořezy
2) parc.č. 3052/1 o výměře 1644 m2, parc.č. 3052/6 o výměře 76 m2, parc.č.
3052/13 o výměře 1660 m2, parc.č. 3052/15 o výměře 165 m2, parc.č. 3052/51
o výměře 321 m2, spoluvlastnických podílů o velikosti id. 1/12 na pozemku parc.č.
3052/12 o výměře 380 m2 a id. 1/12 na pozemku 3052/32 o výměře 794 m2 v k.ú.
Libeň
3) spoluvlastnických podílů o velikosti id. 40/560 na pozemku parc.č. 3246 o výměře
215 m2 a id. 40/560 na pozemku parc.č. 3247 o výměře 246 m2, jehož součástí je
stavba čp. 1092, objekt bydlení v k.ú. Libeň
4) parc.č. 628/100 o výměře 3144 m2 v k.ú. Prosek
5) spoluvlastnických podílů o velikosti id. 1/2 na pozemcích parc.č. 500/15 o výměře
3387 m2, parc.č. 500/16 o výměře 1964 m2, parc.č. 500/17 o výměře 5887 m2,
parc.č. 500/77 o výměře 45 m2, parc.č. 500/80 o výměře 971 m2, parc.č. 500/83 o
výměře 20 m2, parc.č. 500/85 o výměře 9 m2, parc.č. 500/87 o výměře 3131 m2,
parc.č. 500/88 o výměře 311 m2, parc.č. 500/90 o výměře 187 m2, parc.č. 500/91
o výměře 1053 m2, parc.č. 500/93 o výměře 201 m2, parc.č. 500/94 o výměře 83
m2, parc.č. 500/95 o výměře 4882 m2, parc.č. 500/96 o výměře 2 m2, parc.č. 801/2
o výměře 2 m2, parc.č. 824/3 o výměře 949 m2, parc.č. 825/3 o výměře 267 m2,
parc.č. 826/2 o výměře 614 m2, parc.č. 830/3 o výměře 2552 m2, parc.č. 837/2 o
výměře 1003 m2, parc.č. 839/2 o výměře 139 m2, parc.č. 844/2 o výměře 177 m2,
parc.č. 845/3 o výměře 536 m2 v k.ú. Střížkov



6) spoluvlastnických podílů o velikosti id. 1/2 na pozemcích parc.č. 667/2 o výměře
727 m2, parc.č. 667/3 o výměře 145 m2, parc.č. 668/3 o výměře 468 m2, parc.č.
668/4 o výměře 982 m2 v k.ú. Střížkov

1.2. s předloženým návrhem usnesení ZMČ Praha 9 k materiálu "Převod pozemků od
ČR zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových"

 
2. ukládá
 1. uvolněnému členu MČ Praha 9

1.1. předložit materiál na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 
 

 realizovat usnesení
 Zodpovídá: JUDr. Jana Nowakova Těmínová Termín: 30.04.2019
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Ing. Jan Jarolím Mgr. Tomáš Portlík

starosta MČ Praha 9 místostarosta MČ Praha 9
 


