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lnformace Pro

:

Datuml 24.61999

HHHPPOANKOTV

radního [ng.F.Dvořáka

1'

odbor: hospodářské politiky MHMP
Vedoucí odboru: Ing.Václav P
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Pražskélázně
Věc: Specifikace státního majetku spravovaného příspěvkovou organizací
.
jednání konaného dne
hl.m. Prahy zpracovaná formou katnlogových listů úkol z
31.5.1999

V příloze přikládáme specifikaci státního majetku spravované!1pií'ťkovou organizací
č,.502 ze dne 8.9.1993
Pražskélázně hl.m. Prahy, ktery byl na zák1adě usnesení vlády ČR
zaí azen do privatizace.

Šárka,Lhotka, Ládví,
Jednotlivá charakteristika provozoven otevřených koupališťTichá
přípravě dokumentů a rea|izaci
Kobylisy a Hostivař je řazena v časovémsledu postupu prací na
p,iváti'áeních prací, které probíhaly v příméspolupráci s příslušnými ministerstvy.
majetku MHMP, kteý je
Příprava tohoto materiálu byla konzultována s ociborem obecního
poŽádat o qýše uvedený majetek
připraven spolupracovat a event. ve smyslu dalších p9k}Tů
areál koupaliště Hostivď, neboť
dle ustanovení $ 5 zák.č.|72ll99l Sb. Problémem zůstává
jednoznačnému.rozsudku, případ je wácen k novému
soudní jednání dne 25.5.1999 nevedlo k
na 1 osobu). Písemný rozsudek
projednání (soud pouze snížilpočet potencionálních restituentů
prostřednictvím odboru LEG
není k dnešnímu dni k dispozici. Příslušný soud byl urgován

MHMP.

Na vědomí:
odbor obecního majetku MHMP - Ing. Svobodn
- Ing. Holubová

Koupaliště Lhotka
Specifikace majetku:
Prahy v k.ú. Lhotka, leŽí na
Veřejné otevřené koupaliště - provozovna PraŽských!áznítrl.m.
parcelách
l.pu,.' 65 - 13 028 m2 ostat.plocha' koupaliště
920 m2 ostat' Plocha
66 .
8520 m2 vodní plocha
61
140/83 - 4 925 m2 ostat.plocha, koupaliště

l40l133 14OlI34 140/135 1401102

78 m2 ostat'Plocha

471m2 zastav.plocha' občan.vybavenost
|29 m2 zastav.plocha" občan. vybavenost
67 m2 zastav.plocha, občan' vybavenost

Jednáseostátnímajetek,současnáhodnotamajetku140r5tis.Kč.

pť"}i"ace v září 1993:

Přehled časových údajůod zaÍrzení majetku 9.o
rzákladníprivatizačníprojektp'uz'r";'.i'ru''ihl.m.Prahyzpracovánk31.12.1993,t.j.návrh
na bezúplatný převod majetku na město,

l

privatizační
dne 26,2.1997 schválen konkurenční
jednotky
Tylečka na přímý pro.qej privatizované
'

usnesením vtaoy Česte rápuutrty
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č. i10
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projekt č.6001i pu* rngb*la
aná zo.s 1q97' projekt pozastaven, nezájem
aktualizace p,oiekt., přeálozena rr,m Čn
na LV č.99'
nabyvatele o koupi, nevyřešené prármí vú.ahy
zadáno 2.6'1997,
plánů
nové zaměření u q1p.u.óuání geometrickych
pod ěj. Z - 11} 41191,^,
návrh na zápis g.oá pr'n" ao rN dne 27.10,1997
podklady zas|iny na KU dne 10.8.1998'
návrh vrácen t.ioptnini, dalšípožadované
pod.klady předány zakladateli dne 4.2.|999
majetko-právně dář"še,,.o, poŽadované
k dalšímuŤizení privatizace,
MF
a dne 8.2.1999 týo písemně předkládá
zakladatel potvrzuje příjem doplněných údajů
Čnpod č.j' 10 837/98.

