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Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
Dne 18. 7. 2018 byla Úřadu městské části Praha 15 doručena Vaše žádost o poskytnutí informace
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „InfZ“), v níž žádáte:
1) o sdělení kdy a komu byla na MHMP zaslána nabídka na odkoupení pozemků par.č. 2423/35,
2772/2 Hostivař,
2) o zaslání kopie všech dokladů a listin včetně doporučení zaslaných v souladu s usnesením rady
městské části Praha 15, č. R – 1827 ze dne 20. 12. 2017,
3) o zaslání listinných dokladů, případně sdělení, zda uvedená nabídka byla předložena
zastupitelstvu městské části Praha 15. V případě, že zastupitele MČ Praha 15 nebyli
s uvedenou nabídkou seznámeni, tedy nebyla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva
městské části Praha 15, žádám o sdělení důvodu proč, případně zaslání souvisejících
listinných podkladů.
K uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
ad 1) Nabídka na odkoupení předmětných pozemků byla zaslána dne 11. 1. 2018 Magistrátu hlavního
města Prahy – odboru hospodaření s majetkem, náměstí Franze Kafky 1, 110 00 Praha 1.
ad 2) V příloze této odpovědi Vám zasíláme dokumenty, které byly zaslány MHMP v souladu
s usnesením RMČ Praha 15 č. R-1827 ze dne 20. 12. 2017.
ad 3) Uvedená nabídka byla postoupena Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s usnesením RMČ
Praha 15 č. R-1827, zastupitelstvo městské části Praha 15 tuto nabídku na odkup pozemků
neprojednávalo. Důvodem tohoto postupu bylo stanovisko Komise pro územní rozvoj a životní
prostředí (dále jen „komise“) ze dne 13. 9. 2017, kdy komise konstatovala, že se jedná o pozemky,
které jsou v platném územním plánu hlavního města Prahy určeny jako územní rezerva
Hornoměcholupského obchvatu. Komise při svém jednání dne 13. 9. 2017 přijala usnesení 5-23/2017,
kterým doporučila radě městské části Praha 15, aby informovala o dané nabídce MHMP a doporučila
její realizaci, a to z důvodu scelování pozemků potřebných pro silniční stavbu – přeložka
Hornoměcholupské ulice. Dalším důvodem výše uvedeného postupu byla skutečnost, že městská část
Praha 15 nedisponuje finančními prostředky na koupi pozemků.
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