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Uřad městské části Praha 4
odbor byového forrdrr a maietkrr
Táborská 350132
140 45 Praha 4
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JUDr' Líbalová' RNDÍ. Hladký

UTVAR:

odd. Majetku v hl.m- Praze

TEL/FM:

225776467,225776472

E-MAIL:

ivana. |íbaIova@uzsvm.cz

DATUM:

24.2.2005

5459A A4tOBFM/MOT/9

Věc: Sdělení k převodům pozemků do správy Městské části Praha 4
Yážeru,

byla rrám postoupena Vaše Žádost o

a]<trrálni

zprávl k poŽadavku

MC

Praha

4

o předání nemovítostí:

r

o

parc'č. 65,66,67,I40l83, I40ll02, Aal114, I40lL|5, I40l133, I40lI34, 140lI35
a budov bez č'p./č.e.na pzemcích parc'č. 14aln3,1,401134,1401135 v k.ú. Lhotk-a;

Nusie;

.,..:,.'-

parc.č. 29'L0l263 v k.ú.
,f?'.',,;"-.".''"{
. aarc.č. 2'14/l r, 1r.ú. Pcdclí.
ohiedně nemovitostí v k.ú. Lhotka sd.ělujeme, Že týo nemovitosti podlélrajírežimu
zákona č' 9211991 Sb. - tm' zéů<onoptivatizaci. Privatizačníprojelct byl jiŽ schviílen,
nemovitosti byly navrženy do veřejné soutěŽe.
V piipadě pozemku parc.č. 2gt0l263 k.ú' Nusle Úřad pro zastupování státrr ve věcech
majetkoqých (dále Uřad) dosud neobdrŽel všechny dokumenty, které je třeba přiloŽit ke
smlouvám o bezup|aÍnémpřevodu shora uveclených objelců pŤi jejich předloŽení kpodpisu
generáInímu řediteli Úřadu a následnému schva]ovacímu Ťizeru na Ministerstr'r.r Íinancí.
Jakmile budou všechny dokumenty strromáŽděny" smlouva bude předioŽena generálnímu
řediteii Úřadir k podpisu, zaslfna k podpisl-l },{ěstské části Praha 4 a kudě1ení souhlasu
Ministerstva financí.
V případě pozemku parc.č' 234lI v k.ťr. Podolí probíhá šetření, zďa se nejedná
o
majetek, na který se vztahrrje tzv' ',blokačď paragrď. ($ 29) zikona
'.*ědělsk.Ý
č,' 2z9ll9g1 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskernu majetku.
Předmětný pozemek jé tzv,,,parifikační půdou.., tj. pťrdou, u které neni zc.ela.j.ednoznačné,
zda,1ilze považovatzazemědě]skou či nikoli' Váledem k tomu, Že v minrúosti bylpozemek
majátkerrr.Prebendy kapito1ního děkana Kolleg. kapitrrly sv. ap. Pďra a Pav|a n2 ýyšehradě'
je otárka, zda seleaáa o zemědělskou půdu, klíčová.Terrto problém řešínáš 9ýb9.' .""
špotrrpraci s Ústřeáním pozemkovým úiadem Ministerstva zemědělství, Nedojde-li ke
Že se jedná o zemědělslý majetek, bude kbezup|atnému převodu přikročeno
'jistcoi,
bezpro středně po dořešení uvedeného probiému.
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