
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 28/75 
ze dne  17.6.2021 

k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnických podílů pozemků v k.ú. Krč a Nusle od fyzických 
osob do vlastnictví hlavního města Prahy a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. 

Prahy v r. 2021 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  úplatné nabytí spoluvlastnických podílů pozemku parc.č. 1106/2, ostatní plocha, 
zeleň, o výměře 224 m2 v k.ú. Krč, obec Praha a spoluvlastnických podílů pozemků 
parc.č. 2838/32, ostatní plocha, zeleň, o výměře 89 m2, parc.č. 2838/33, ostatní 
plocha, zeleň, o výměře 501 m2, v k.ú. Nusle, obec Praha do vlastnictví hlavního 
města Prahy, a to 

id. 1/36 od paní ****** **********, RČ ***********, bytem ********* *******, *** ** *******, 
za kupní cenu 651.111,- Kč, 

id. 1/6 od pana ***** ******, RČ **********, bytem ** ******** ******, *** ** ***** *, za 
kupní cenu 3.906.667,- Kč, 

id. 1/6 od paní *** ********, RČ **********, bytem ** ******** ******, *** ** ***** *, za 
kupní cenu 3.906.667,- Kč 

2.  úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 21.6.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-9385  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném 
znění. Usnesení v plném znění, spolu se zápisem ze schůze Rady hl.m. Prahy je pro občany 
hlavního města Prahy k dispozici k nahlédnutí v informačním středisku Magistrátu hl.m. Prahy. 

  



Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 28/75 ze dne 17. 6. 2021

                                                           I. Úprava rozpočtu příjmů  včetně tř. 8 - financování (strana MD)

HOM MHMP 0042899 Zapojení úspory hospodaření z minulých let 0000 8115 0335 8 465,00

C e l k e m 8 465,00

                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

HOM MHMP 0042899 Výkupy pozemků pro trasu D metra 0 0335 8 465,00

C e l k e m 8 465,00

UZODPA

Odbor/Organizace Číslo akce  Název akce
Úprava celkových 

nákladů  (v tis. Kč)

POL

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

ORJ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

ORJ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
Odbor/Organizace Číslo akce

UZ

Účel / Název akce
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Důvodová zpráva 

 
 

Tímto materiálem je řešeno úplatné nabytí spoluvlastnických podílů pozemku parc.č. 1106/2 v k.ú. Krč 

a pozemků parc.č. 2838/32, 2838/33 v k.ú. Nusle od fyzických osob a úprava rozpočtu vlastního hl.m. 

Prahy na přesun finančních prostředků pro tento výkup. 

 

Pozemky parc.č. 2838/32 o výměře 89 m2, parc.č. 2838/33 o výměře 501 m2 v k.ú. Nusle a pozemek 

parc.č. 1106/2 o výměře 224 m2 v k.ú. Krč jsou ve spoluvlastnictví hl.m. Prahy (id. 23/36) a fyzických 

osob – paní ********* (id. 1/36), pana ********** (id. 1/6) a paní ************ (id. 1/6). 

Pozemky parc.č. 2838/32 a 2838/33 v k.ú. Nusle jsou zapsány na LV 6497 pro k.ú. Nusle, pozemek 

parc.č. 1106/2 v k.ú. Krč je zapsán na LV 8271 pro k.ú. Krč, vše obec Praha, evidovaných 

na Katastrálním úřadě pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. 

 

Předmětné pozemky se nachází u křižovatky ulic Na Pankráci – Na Strži, nedaleko obchodního centra 

Arkády. Jedná se o pozemky, které jsou dotčeny veřejně prospěšnou stavbou „Trasa I. D metra v Praze“, 

která má být realizována na základě pravomocného územního rozhodnutí sp.zn. 

P4/113771/12/OST/FATU – čj. P4/067441/13/OST/FATU, které bylo vydáno ÚMČ Praha 4 dne 

16.10.2013 vč. opravného rozhodnutí sp.zn. P4/113771/12/OST/FATU – čj. P4/024979/14/OST/FATU 

ze dne 18.3.2014 a v souladu s rozhodnutím sp. zn. S-MHMP 205675/2014/SUP/Fr – čj. MHMP 

895930/2014, které vydal odbor stavební a územního plánu MHMP dne 26. 6. 2014. 

V rámci stavby metra I. D mají být tyto pozemky využívány pro umístění zařízení staveniště, a to 

po celou dobu realizace této stavby. 

 

Jednání o nabytí vyplynulo v rámci jednání s Dopravním podnikem hl.m. Prahy, akciová společnost, při 

zajišťování pozemků pro výstavbu trasy metra I. D. Nabytím spoluvlastnických podílů do vlastnictví 

hl.m. Prahy dojde ke scelení vlastnictví, hl.m. Praha se tak stane jediným vlastníkem pozemků parc.č. 

2838/32, parc.č. 2838/33 v k.ú. Nusle a pozemku parc.č. 1106/2 v k.ú. Krč ve významné lokalitě 

Pankráce. Zároveň se tím zjednoduší i použití pozemků v rámci stavby metra I. D, po dobu stavby metra 

I. D budou pozemky v potřebném rozsahu vypůjčeny Dopravnímu podniku hl.m. Prahy, akciová 

společnost, který je investorem stavby. Současná nájemní smlouva č. NAP/35/05/007110/2019 ze dne 

10.9.2019 uzavřená mezi paní ********, *********** a hl.m. Prahou na straně jedné jako 

pronajímateli a Dopravním podnikem hl.m. Prahy, akciová společnost, na straně druhé jako nájemcem 

(na dobu určitou v délce provádění stavby, počínaje dnem, kdy dojde k protokolárnímu předání 

předmětu nájmu nájemci) bude po nabytí spoluvlastnických podílů ukončena. 

 

Dle cenové mapy Prahy pro r. 2021 se předmětné pozemky nachází v lokalitě oceněné 30.670,- Kč/m2. 

Dle ÚP hl.m. Prahy se pozemky nachází v území SMJ. 

 

Paní *******, paní ********* a pan ********* mají zájem své podíly pozemků hl.m. Praze prodat. 

Hl.m. Praha si nechala vypracovat znalecký posudek na ocenění pozemků parc.č. 2838/32, parc.č. 

2838/33 v k.ú. Nusle a pozemku parc.č. 1106/2 v k.ú. Krč od společnosti KOPPREA – znalecký ústav, 

spol. s r.o. Dle znaleckého posudku č. 12660-028/2019 ze dne 7.3.2019 byla cena obvyklá předmětných 

pozemků odhadnuta celkem na 23.440.000,- Kč, tj. cca 29.000,- Kč/m2. 

S ohledem na výši spoluvlastnických podílů činí jednotlivé podíly tuto hodnotu: 

hl.m. Praha – spoluvlastnický podíl id. 23/36 – hodnota dle znaleckého posudku 14.975.555,- Kč, 

paní ****** – spoluvlastnický podíl id. 1/36 – hodnota dle znaleckého posudku 651.111,- Kč, 

pan ****** – spoluvlastnický podíl id. 1/6 – hodnota dle znaleckého posudku 3.906.667,- Kč, 

paní *******– spoluvlastnický podíl id. 1/6 – hodnota dle znaleckého posudku 3.906.667,- Kč. 

 

Zpracovatel znaleckých posudků byl vybrán z portfolia znalců, se kterými HOM MHMP spolupracuje, 

a to v souladu s platnými předpisy (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění) a „Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl.m. Prahy“, schválenými usnesením 

Rady hl.m. Prahy č. 2874 ze dne 13.11.2018, ve znění pozdějších úprav. 

Cena znaleckého posudku č. 12660-028/2019 činí 9.075,- Kč vč. DPH. 
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Spoluvlastníci souhlasí s prodejem podílů hl.m. Praze za cenu dle znaleckého posudku, ve výši 

odpovídající jejich spoluvlastnickým podílům. 

 
Úplatné nabytí spoluvlastnických podílů pozemku parc.č. 1106/2 v k.ú. Krč a pozemků parc.č. 2838/32 

a 2838/33 v k.ú. Nusle projednávala Majetková komise Rady HMP dne 25.6.2020 - pod bodem č. 4 

nabytí schválila. 

 
Ve vztahu k výkupu spoluvlastnických podílů pozemků do vlastnictví hl.m. Prahy je současně tímto 

materiálem řešena i úprava rozpočtu vlastního hl.m. Prahy. Úpravou rozpočtu tak dojde k přesunu částky 

8 465 tis. Kč z akce č. 0042899 – Zapojení úspory hospodaření z minulých let na akci č. 0042899 - 

Výkupy pozemků pro trasu D metra. 

 

 

 

 

 

Přílohy: 
1. katastrální mapa, ortofotomapa, cenová mapa, mapa ÚP hl.m. Prahy, mapa z Metropolitního 

plánu 

2. výpisy z KN 

3. znalecký posudek č. 12660-028/2019 (bez příloh) 

4. zápis z MK RHMP ze dne 25.6.2020 

5. souhlasy spoluvlastníků s kupní cenou 

6. návrh kupní smlouvy 
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PID 

Stejnopis č.: …… 

 

K u p n í  s m l o u v a 

č. ……. 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2079 a násl. a § 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

m e z i 

 

 

************** 

r.č. : ………… 

bytem:  ……………….. 

bankovní spojení, č. ú. : ……. 
 

a 
 

*************** 

r.č. : ………… 

bytem:  ……………….. 

bankovní spojení, č. ú. : ……. 
 

a 
 

**************** 

r.č. : ………… 

bytem:  ……………….. 

bankovní spojení, č. ú. : ……. 

 

(všichni dále jen „prodávající“) 

 

a 

 

Hlavním městem Prahou 

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1, 

zastoupeným Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem MHMP  

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581 

 

(dále jen jako „kupující“) 

 
(dále společně jen jako „smluvní strany“) 

 

I. 
 

Prodávající prohlašují, že jsou spoluvlastníky pozemků: 

• parc. č. 1106/2, o výměře 224 m2, ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Krč, 

zapsaného na LV 8271, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální 

pracoviště Praha, (dále jen „KÚ Praha“) pro katastrální území Krč, obec Praha, přičemž 
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********** je spoluvlastníkem podílu ve výši id. 1/36, ******** spoluvlastníkem podílu 

ve výši id. 1/6 a *********** spoluvlastníkem podílu ve výši id. 1/6, 

 

• parc.č. 2838/32, o výměře 89 m2, ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Nusle, 

• parc.č. 2838/33, o výměře 501 m2, ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Nusle, 

zapsaných na LV 6497, vedeném KÚ Praha pro katastrální území Nusle, obec Praha, přičemž 

********** je spoluvlastníkem podílu ve výši id. 1/36, ************ spoluvlastníkem 

podílu ve výši id. 1/6 a ********* spoluvlastníkem podílu ve výši id. 1/6, 

(dále vše jen „předmět koupě“). 

 

Kupující prohlašuje, že je spoluvlastníkem zbývajících id. 23/36 předmětu koupě. 

 

II. 

 

Prodávající touto smlouvou prodávají předmět koupě specifikovaný v čl. I. této smlouvy se 

všemi právy a povinnostmi kupujícímu za celkovou kupní cenu ve výši 8.464.445,- Kč 

(slovy: osm miliónů čtyři sta šedesát čtyři tisíc čtyři sta čtyřicet pět korun českých). 

 

Kupující prohlašuje, že předmět koupě specifikovaný v čl. I. této smlouvy za tuto kupní cenu 

kupuje a přijímá do svého výlučného vlastnictví. 

 

III. 

 

Předmět koupě kupující přejímá ve stavu, v jakém se nachází v době uzavření této smlouvy, a 

za tímto účelem výslovně uvádí, že se se stavem předmětu koupě náležitě seznámil a 

neshledal žádné okolnosti, které by bránily uzavření této smlouvy. 

 

Prodávající prohlašují, že na předmětu koupě neváznou žádné dluhy, věcná práva ani jiné 

právní vady, na něž by měli druhou smluvní stranu upozornit. 

 

Prodávající prohlašují, že jako spoluvlastníci jsou oprávněni předmět koupě bez omezení 

zcizovat nebo jinak s ním nakládat. Rovněž prohlašují, že jim nejsou známy žádné 

skutečnosti, které by bránily převodu vlastnického práva dle této smlouvy a ani žádné 

skutečnosti, které by mohly vést ke vzniku zástavního práva ze zákona k předmětu koupě. 

Pokud by bylo dodatečně zjištěno, že takové závazky existují, má kupující právo od smlouvy 

odstoupit, přičemž si obě strany navzájem vrátí poskytnutá plnění. 

 

IV. 

 

Kupující nabude vlastnické právo k předmětu koupě zápisem do veřejného seznamu – 

katastru nemovitostí na základě rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu 

vlastnického práva dle této kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to ke dni podání návrhu. 

Nabytím vlastnického práva přejdou na kupujícího veškeré užitky, nebezpečí a povinnosti, 

jakož i veškerá práva spojená s předmětem koupě.  
 

V. 

 

Kupní cena v plné výši bude kupujícím na účty prodávajících uvedených v záhlaví této 

smlouvy uhrazena do 60ti dnů ode dne, kdy bude kupujícímu doručeno vyrozumění 

příslušného katastrálního úřadu o provedeném vkladu do katastru nemovitostí, a to takto: 
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************* (id. 1/36) – 651.111,- Kč (slovy: šest set padesát jedna tisíc jedno sto 

jedenáct korun českých), 

********* (id. 1/6) – 3.906.667,- Kč (slovy: tři milióny devět set šest tisíc šest set šedesát 

sedm korun českých), 

************ (id. 1/6) – 3.906.667,- Kč (slovy: tři milióny devět set šest tisíc šest set šedesát 

sedm korun českých). 

 

VI. 

 

Náklady spojené s řízením o povolení vkladu vlastnického práva do veřejného seznamu - 

katastru nemovitostí hradí kupující, který podá návrh na zahájení řízení o povolení vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí dle této smlouvy.  

 

V případě, že by z jakéhokoli důvodu příslušný katastrální úřad přerušil řízení o vkladu 

vlastnického práva ve prospěch kupujícího k předmětu koupě do katastru nemovitostí, 

zavazují se smluvní strany poskytnout si vzájemnou součinnost při odstranění vad a naplnění 

vůle smluvních stran dle této smlouvy.  

 

VII. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její 

obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva 

nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a že je 

projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti 

právně jednat, a dále že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se 

dobrým mravům a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže 

stvrzují svými podpisy. Prodávající s kupujícím souhlasně prohlašují, že nemají vůči sobě 

žádné uplatitelné nároky, které by jakýmkoliv způsobem souvisely s předmětem koupě. 

 

VIII. 

 

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 

smluv (CES) vedené kupujícím, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních 

stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy. 

 

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

 

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí 

kupující. 

 

IX. 

 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Od okamžiku podpisu smlouvy jsou 

účastníci svými projevy vázáni. Prodávající se zavazuje počínaje okamžikem podpisu této 

smlouvy nečinit ve vztahu k předmětu koupě žádné úkony, které by mohly předmět koupě 

jakýmkoli způsobem zatížit.  
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V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů tímto kupující potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo hlavního 

města Prahy usnesením č. ……. ze dne  ……  . 

 

 

XI. 

 

Tato kupní smlouva je sepsána v devíti vyhotoveních, z nichž prodávající obdrží tři 

vyhotovení, kupující obdrží šest vyhotovení, z nichž jeden stejnopis bude předán KÚ Praha. 

Tato smlouva obsahuje 4 strany textu. 

 

 

 

 

Prodávající:      Kupující: 

 

 

V Teplicích dne: ……………….   V Praze dne: ………………. 

 

 

 

…………………………………   ………………………………. 

***********                Hlavní město Praha 

 

          Ing. Jan Rak 

         ředitel odboru  

         hospodaření s majetkem MHMP 

 

 

V Praze dne: ……………….. 

 

 

 

………………………………… 

*************** 

 

 

 

 

 

V Praze dne: …………………. 

 

 

 

……………………………….. 

************** 

 



Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1520 
ze dne  14.6.2021 

k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnických podílů pozemků v k.ú. Krč a Nusle od fyzických 
osob do vlastnictví hlavního města Prahy a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy   

v r. 2021 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  

1.  s úplatným nabytím spoluvlastnických podílů pozemku parc. č. 1106/2, ostatní 
plocha, zeleň, o výměře 224 m2 v k.ú. Krč, obec Praha a spoluvlastnických podílů 
pozemků parc. č. 2838/32, ostatní plocha, zeleň, o výměře 89 m2, parc. č. 2838/33, 
ostatní plocha, zeleň, o výměře 501 m2, v k.ú. Nusle, obec Praha do vlastnictví 
hlavního města Prahy, a to 

id. 1/36 od ****** **********, RČ: ***********, bytem ********* *******, *** ** *******, za 
kupní cenu 651.111 Kč, 

id. 1/6 od ***** ******, RČ: **********, bytem ** ******** ******, *** ** ***** *, za kupní 
cenu 3.906.667 Kč, 

id. 1/6 od *** ********, RČ: **********, bytem ** ******** ******, *** ** ***** *, za kupní 
cenu 3.906.667 Kč 

2.  s úpravou rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  radnímu Mgr. Janu Chabrovi 

1.  předložit návrh úplatného nabytí spoluvlastnických podílů pozemků a úpravy 
rozpočtu dle bodu I. tohoto usnesení Zastupitelstvu hl.m. Prahy 

Termín: 17.6.2021 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 

 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

  
Předkladatel:  radní Mgr. Jan Chabr  
Tisk: R-40416  
Provede: radní Mgr. Jan Chabr  
Na vědomí: odborům MHMP  

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném 
znění. Usnesení v plném znění, spolu se zápisem ze schůze Rady hl.m. Prahy je pro občany 
hlavního města Prahy k dispozici k nahlédnutí v informačním středisku Magistrátu hl.m. Prahy. 

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1520 ze dne 14. 6. 2021

Návrh

                                                           I. Úprava rozpočtu příjmů  včetně tř. 8 - financování (strana MD)

HOM MHMP 0042899 Zapojení úspory hospodaření z minulých let 0000 8115 0335 8 465,00

C e l k e m 8 465,00

                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

HOM MHMP 0042899 Výkupy pozemků pro trasu D metra 0 0335 8 465,00

C e l k e m 8 465,00

UZODPA

Odbor/Organizace Číslo akce  Název akce
Úprava celkových 

nákladů  (v tis. Kč)

POL

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

ORJ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

ORJ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
Odbor/Organizace Číslo akce

UZ

Účel / Název akce
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