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Zápis z 10. jednání Majetkové a bytové komise Rady městské části Praha 17, které se konalo dne 28. 

února 2022 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 17, Žalanského 291/12b  

 

Přítomni:  

Předseda komise: Ing. David Števík 

Členové komise: Pavel Maxa, Josef Dirbák, Ing. arch. Michal Štěpař, Ing. Pavel Franěk, Mgr. Martina 

Melhemová, Ing. Rudolf Kubát, PhDr. Jindřich Kadlec 

 

Další účastníci – hosté: Bc. Jana Císařová (vedoucí sociálního odboru MČ Praha 17), Vladimír Mareš 

(vedoucí OSOM MČ Praha 17), Mgr. Alena Kopejtková (starostka MČ Praha17).  

 

Omluveni: 

Člen komise: Mgr. Martin Benkovič 

 

Program: 

bod 1.   Úvod, kontrola zápisu, připomínky členů 

 

bod 2. Byty 

1) dopis MHMP ubytování uprchlíků z Ukrajiny  

2) aktualizace žádostí o pronájem obecního bytu  

3) vyřazení žádostí o pronájem bytu z důvodu neaktualizace žádosti 

4) žádosti o pronájem bytu 

5) informace o vrácení  žádostí o byt o vel.4+1 MHMP 

6) VŘ na pronájem bytu – otvírání obálek 

7) informace o volných bytech k pronájmu 

8) žádost o souhlas s podnájmem bytu  

9) úprava v pravidlech pronájmu bytů za stanovené nájemné 

10) úprava v pravidlech VŘ na nájem bytů  

11) úprava v pravidlech VŘ na startovací byty 

12) valorizace nájmů 

 

bod 3 Nebytové prostory 

1) žádosti o pronájem garážového stání v čp. 1192, Drahoňovského  

2)  sídlo právnické osoby v NP 

3) žádost o zvětšení komory 

 

bod 4 Pozemky 

1) žádost o prodej části pozemku 

2) upravená žádost o dlouhodobý pronájem 

3) žádost o směnu části pozemku 1920 v k. ú. Řepy, lokalita ul. Drahoňovského  

bod 5 Termín příští schůze 

 

k bodu 1 Úvod, kontrola zápisu, schválení programu 

v 18.00 Ing. David Števík (předseda komise) přivítal všechny přítomné a zahájil jednání Majetkové a 

bytové komise RMČ Praha 17 (dále jen „MK“).  

Byla provedena kontrola zápisu, všem přítomným byly předány potřebné podklady k jednání a byl schválen 

program jednání.  

Do funkce ověřovatele zápisu byla zvolen Ing. arch. Michal Štěpař. 

 

MK schváleno (Pro: 8, Proti:0, Zdržel se:0, Poznámka) 
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2.Byty 

 

2.1 dopis primátora MHMP s žádosti o sdělení možnosti MČ pomoci s humanitárním ubytováním 

válečných uprchlíků z Ukrajiny. 

Stanovisko MK: navrhuje možnost humanitárního ubytování válečných uprchlíků v 7 v nejbližší době 

volných malometrážních obecních bytech.  

MK schváleno (Pro:8, Proti:0, Zdržel se:0, Poznámka)   

 

2.2 aktualizace žádostí o pronájem bytu pro rok 2022 

(žádost o služební byt)  

 

Stanovisko MK: bere na vědomí, bude zařazeno ke spisu příslušných žádostí o byt  

MK schváleno (Pro:8, Proti:0, Zdržel se:0, Poznámka)   

 

2.3 vyřazení žádostí o pronájem bytů  

, nektualizováno v řádném termínu pro rok 2022 

žádost o služební byt – odstěhování mimo území P-17  

 žádost o služební byt - byl jí přidělen byt MHMP. 

Stanovisko MK: z výše uvedených důvodů vyřazuje žádosti z evidence žádostí o pronájem bytu 

MK schváleno (Pro:8, Proti:0, Zdržel se:0, Poznámka)   

 

2.4 žádosti o pronájem obecního bytu 

  

Stanovisko MK: na základě předložených podkladů od Odboru sociálních věcí a Odboru správy obecního 

majetku dospěla Majetková komise k závěru, že se nejedná o případ sociální či zdravotní nouze a bytová 

situace městské části Prahy 17 vzhledem k velmi nízkému počtu uvolněných bytů bohužel neumožňuje 

vyhovět většímu počtu žadatelů. Volných bytů je nedostatek. Nezařazuje žádost do evidence žob, bude 

vrácena a doporučuje obrátit se s žádostí i na MHMP. 

MK schváleno (Pro:8, Proti:0, Zdržel se:0, Poznámka ) 

 

 

Stanovisko MK: odloženo, žadatelé dosud nedoložily avizované doklady ke své žádosti 

MK schváleno (Pro:8, Proti:0, Zdržel se:0, Poznámka)   

 

2.5 informace o žadatelích o výměnu bytu za větší   4+1 z MHMP 

Níže uvedené žádosti byly předány OSOM na MHMP k posouzení pronájmu většího bytu. 

MHMP žádosti žadatelů zamítl. 

 

,  

Stanovisko MK: bere na vědomí 

MK schváleno (Pro: 8, Proti:0, Zdržel se:0, Poznámka)   

 
 

Stanovisko MK: bere na vědomí 

MK schváleno (Pro: 8, Proti:0, Zdržel se:0, Poznámka)   

 

   

Stanovisko MK: doporučuje RMČ řešit naléhavou sociální situaci 6-ti členné rodiny se 4 dětmi pronájmem 

uvolněného bytu ve správě MČ Praha 17 o  patře domu čp. 1157, Vondroušova ulice. 

Podmínkou je vrácení stávajícího bytu o vel. 2+k.k. v ul. Žufanova čp. 1098. 

MK schváleno (Pro:8, Proti:0, Zdržel se:0, Poznámka)   
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2.6 VŘ na pronájem bytů – otvírání obálek 

 

1.byt č. 17 o vel. 2+k.k. v 4.NP, tj. ve 3. patře, Nevanova čp. 1052 

Vyhlášeno od 12.1.2021 – 11.2.2022 do 12.30. Počet došlých nabídek: 3 

Stanovisko MK: 

po otevření byl sepsán protokol s doporučeným pořadím uchazeče pro RMČ: č. 2, 3. 

Uchazeč č.1 již uspěl se svou nabídkou ve výběrovém řízení na jiný byt. 

MK schváleno (Pro:8, Proti:0, Zdržel se:0, Poznámka 

 

2.byt č. 27 o vel. 2+k.k. v 5.NP, tj. ve 4. patře, Nevanova čp. 1051 

Vyhlášeno od 12.1.2021 – 11.2.2022 do 12.30. Počet došlých nabídek: 1 

Stanovisko MK: 

po otevření obálek byl sepsán protokol s doporučeným pořadím uchazečů pro RMČ: 1 

MK schváleno (Pro:8, Proti:0, Zdržel se:0, Poznámka 

 

3.byt č. 23 o vel. 2+k.k. v 5.NP, tj. ve 4. patře, Žufanova čp. 1094 

Vyhlášeno od 12.1.2021 – 11.2.2022 do 12.30. Počet došlých nabídek: 4 

Stanovisko MK: 

po otevření obálek byl sepsán protokol s doporučeným pořadím uchazečů pro RMČ:3, 4  

Uchazeči č.1 a 2 již uspěli se svými nabídkami ve výběrovém řízení na jiné byty. 

MK schváleno (Pro:8, Proti:0, Zdržel se:0, Poznámka) 

 

4.byt č. 16 o vel. 2+k.k. ve 3.NP, tj. ve 4. patře Žufanova čp. 1098 

Vyhlášeno od 12.1.2021 – 11.2.2022 do 12.30. Počet došlých nabídek: 2 

Stanovisko MK: 

po otevření obálek byl sepsán protokol s doporučeným pořadím uchazečů pro RMČ:1, 2  

MK schváleno (Pro:8, Proti:0, Zdržel se:0, Poznámka) 

 

5.byt č. 35, 2+k.k. s přísl. v 7. NP, tj. 6. patro, čp. 1120, Bazovského ulice.  

Vyhlášeno od 25.1.2022 – 25.2.2022 do 12.30. Počet došlých nabídek:3 

Stanovisko MK: 

po otevření obálek byl sepsán protokol s doporučeným pořadím uchazečů pro RMČ: 2, 3, 1 

MK schváleno (Pro:8, Proti:0, Zdržel se:0, Poznámka) 

 

6.byt č. 43, 1+k.k. s přísl. v 8. NP, tj. 7. patro, čp. 1120, Bazovského ulice.  

Vyhlášeno od 25.1.2022 – 25.2.2022 do 12.30. Počet došlých nabídek:1 

Stanovisko MK: 

po otevření obálek byl sepsán protokol s doporučeným pořadím uchazečů pro RMČ: 1 

MK schváleno (Pro:8, Proti:0, Zdržel se:0, Poznámka) 

 

2.7 Informace o volných bytech 

OSOM informoval MK o uvolněných bytech k pronájmu.   

Stanovisko MK: bere informaci na vědomí s tím, že je možnost poskytnout aktuálně 7 bytů 

k humanitárnímu ubytování válečných uprchlíků z Ukrajiny.  

MK schváleno (Pro:8, Proti:0, Zdržel se:0, Poznámka 

 

2.8 žádost o souhlas s podnájmem bytu  

 žádá o souhlas s podnájmem bytu , Vondroušova ulice čp. 1195 jehož je 

nájemcem, a to od 1. 3. 2022 do 30. 6. 2023. Nájemní smlouva k bytu je uzavřena na dobu určitou do 30. 6. 

2022. 

Bylo zjištěno neoprávněné nakládání s obecním bytem  čp.1051 ze strany 

nájemkyně bytu  

Stanovisko MK: na základě informací předložených OSOM doporučuje RMČ:  

- nesouhlasit s podnájmem bytu v čp. 1195, Vondroušova, Praha 6 - Řepy 
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- podat okamžité výpovědi z nájemních smluv k bytu v čp. 1195, Vondroušova 1195 a k bytu v čp.    

1051, Nevanova, Praha 6 – Řepy 

 - podat trestní oznámení na neznámého pachatele z důvodu neoprávněného nakládání s obecními byty č. 

 čp. 1051, Nevanova a  čp. 1195, Vondroušova, Praha 6 – Řepy. 

MK schváleno (Pro:8, Proti:0, Zdržel se:0, Poznámka 

 

2.9 Pravidla pronájmu bytů svěřených do správy městské části Praha 17 za stanovené nájemné 

 

OSOM předkládá MK návrh úpravy ve výše uvedených Pravidlech:  

 

v čl. II. Podmínky pronájmu, 

 odst. č.6  

• doplnit text: „Byt bude užíván k bydlení nájemce a jeho příslušníků domácnosti, byt nebude užíván 

ke komerčním pronájmům (zejména ke krátkodobému ubytování třetích osob). 

Podle § 2272 odstavce 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, si 

pronajímatel vyhrazuje ve smlouvě o nájmu souhlas s přijetím nového člena do nájemcovy 

domácnosti. To neplatí, jedná-li se o osobu blízkou anebo další případy zvláštního zřetele hodné. 

Pro souhlas pronajímatele s přijetím osoby jiné než blízké za člena nájemcovy domácnosti se 

vyžaduje písemná forma.“ 

• „Nájemce bytu svěřeného do správy městské části Praha 17 může požádat o výměnu tohoto bytu až 

po uplynutí jednoho roku nepřetržité doby nájmu.“ 

 

doplnit odst. 7 ve znění: „pronajímatelem MČ Praha 17 nebude vydáván souhlas s umístěním sídla 

podnikání v bytech pro právnické osoby.“ 

 

Ve smyslu úprav bude doplněno znění do nájemních smluv na byty. 

 

Stanovisko MK: doporučuje RMČ ke schválení úpravu pravidel 

MK schváleno (Pro:8, Proti:0, Zdržel se:0, Poznámka 

 

2.10 Pravidla výběrových řízení na nájem bytů svěřených hlavním městem Prahou městské části 

Praha 17 

 

návrh úpravy ve výše uvedených Pravidlech:  

 

v článku vyhlášení výběrového řízení 

• zrušit text „kromě podstatných náležitostí se ve vyhlášení uvede, zda se byt nachází v domě, kde byl 

ukončen prodej bytů do vlastnictví nájemců, nebo zda je byt určen k prodeji“. 

 

v článku Podmínky výběrových řízení 

• v 1. odstavci nahradit text: „a to nejvýše třikrát.  Poté nájemce může požádat o změnu smlouvy o 

nájmu na dobu neurčitou, pokud bude nadále řádně plnit podmínky stanovené ve smlouvě o 

nájmu“  

 

 níže uvedeným textem: 

„Nájemní smlouva může být změněna na dobu neurčitou na základě písemné žádosti nájemce 

v případě, že užívá byt po dobu min. 6 let a po celou dobu řádně plní povinnosti vyplývající 

z nájemní smlouvy. Ostatní podmínky dané nájemní smlouvou se tímto nemění“. 

 

•  ve 2. odstavci nahradit slovo „pronajmout“ na „podnajmout“ 

• doplnit do odstavce č. 2 text: 

„Byt bude užíván k bydlení nájemce a jeho příslušníků domácnosti, byt nebude užíván ke komerčním 

pronájmům (zejména ke krátkodobému ubytování třetích osob). 
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Podle § 2272 odstavce 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, si 

pronajímatel vyhrazuje ve smlouvě o nájmu souhlas s přijetím nového člena do nájemcovy 

domácnosti. To neplatí, jedná-li se o osobu blízkou anebo další případy zvláštního zřetele hodné. 

Pro souhlas pronajímatele s přijetím osoby jiné než blízké za člena nájemcovy domácnosti se 

vyžaduje písemná forma.“  

„Pronajímatelem MČ Praha 17 nebude vydáván souhlas s umístěním sídla podnikání v bytě pro 

právnické osoby.“ 

 

Vzájemná výměna bytů dvou nebo více nájemců: 

Nájemce bytu svěřeného do správy městské části Praha 17 může požádat o výměnu tohoto bytu až 

po uplynutí jednoho roku nepřetržité doby nájmu. 

Dohodnou-li se současně dva nebo více nájemců o vzájemné výměně pronajatých bytů, uzavře 

s nimi městská část smlouvu o skončení stávajícího nájmu bytu a zároveň smlouvu novou za 

stávajících podmínek s odpovídající změnou předmětu nájmu. Žádost o změnu předmětu nájmu 

podá žadatel písemně s úředně ověřenými podpisy na předepsaném tiskopise.“ 

zrušit text: „Rada Městské části Praha 17 může svým usnesením na návrh vítěze výběrového řízení 

rozhodnout o tom, že smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu delší než dva roky nebo na dobu 

neurčitou“. 

 

Ve smyslu úprav bude doplněno znění do nájemních smluv na byty. 

 

Stanovisko MK: doporučuje RMČ ke schválení úpravu pravidel 

MK schváleno (Pro:8, Proti:0, Zdržel se:0, Poznámka 

 

2.11 Pravidla pronájmu startovacích bytů za stanovené nájemné v městské části Praha 17 

návrh úpravy ve výše uvedených Pravidlech:  

 

• doplnit text do čl. II bodu 6 

Byt nebude užíván ke komerčním pronájmům (zejména ke krátkodobému ubytování třetích osob). 

Podle § 2272 odstavce 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, si 

pronajímatel vyhrazuje ve smlouvě o nájmu souhlas s přijetím nového člena do nájemcovy 

domácnosti. To neplatí, jedná-li se o osobu blízkou anebo další případy zvláštního zřetele hodné. 

Pro souhlas pronajímatele s přijetím osoby jiné než blízké za člena nájemcovy domácnosti se 

vyžaduje písemná forma.“ 

 

• doplnit do čl. II bod 10.„Pronajímatelem MČ Praha 17 nebude vydáván souhlas s umístěním sídla 

podnikání v bytě pro právnické osoby.“ 

 

Ve smyslu úprav bude doplněno znění do nájemních smluv na byty. 

 

Stanovisko MK: doporučuje RMČ ke schválení úpravu pravidel 

MK schváleno (Pro:8, Proti:0, Zdržel se:0, Poznámka 

 

 

12. Valorizace nájmů 

OSOM předkládá MK informaci o možném zvýšení nájemného v roce 2022 o procentní míru inflace ve 

výši 3,8 % u smluv o nájmu bytů, nebytů, objektů a pozemků svěřených do správy MČ Praha 17, které 

obsahují inflační doložku.  

Podle vyhlášení ČSÚ činila průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu 

spotřebitelských cen za 12 měsíců roku 2021 proti průměru 12 - ti měsíců roku 2020 v České republice 3,8 

%.  
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Vedení MČ Praha 17 nedoporučuje uplatnění valorizace v roce 2022. 

Stanovisko MK: nedoporučuje uplatnění valorizace v roce 2022 vzhledem k celkové ekonomické a sociální 

situaci obyvatel (zhoršení stavu z důvodu pandemie a vznikajícího válečného konfliktu).   

MK schváleno (Pro:8, Proti:0, Zdržel se:0, Poznámka) 

 

3.Nebytové prostory 

 

3.1 Žádosti nájemců bytů v BBD čp. 1193 Vondroušova ulice o pronájem parkovacích stání v 

halových garážích čp. 1192, Drahoňovského ul. Praha 6 – Řepy 

 

3.1.1 , nový nájemce bytu zvláštního určení v bezbariérovém domě čp. 1193, Vondroušova 

ulice, P-6 Řepy žádá o pronájem volného garážového stání  přízemí halových garáží čp. 1192.  

Stanovisko MK: vzhledem k faktu, že v garážích čp. 1192 aktuálně jsou k dispozici volná parkovací místa, 

doporučuje RMČ žádosti vyhovět 

MK schváleno (Pro:8, Proti:0, Zdržel se:0, Poznámka) 

 

3.1.2 á, nájemkyně bytu zvláštního určení v bezbariérovém domě čp. 1193, Vondroušova 

ulice, P-6 Řepy žádá o pronájem volného garážového stání v přízemí, halových garáží čp. 1192. 

Stanovisko MK: vzhledem k faktu, že v garážích čp. 1192 aktuálně jsou k dispozici volná parkovací místa, 

doporučuje RMČ žádosti vyhovět 

MK schváleno (Pro:8, Proti:0, Zdržel se:0, Poznámka) 

 

3.2. Sídlo právnické osoby v NP   

MK projednala opakovaně otázku souhlasu pronajímatele MČ Praha 17 s umístěním sídla právnické osoby 

v pronajatých nebytových prostorách svěřených do správy MČ Praha 17 

MK se seznámila se stanoviskem kontrolního odd. ŽIO MČ Praha 17. 

Stanovisko MK: doporučuje RMČ: 

schválit doplnění ustanovení o nevydávání souhlasu MČ P-17 s umístěním sídla podnikání právnické osoby 

v nebytových prostorách do všech dokumentů, které souvisí s pronájmem nebytových prostor, tj. pravidel a 

nájemních smluv. Důvodem jsou zejména komplikace pro městskou část při případných exekucích a rušení 

těchto sídel při neposkytování součinnosti ze strany bývalých nájemců. 

MK schváleno (Pro:8, Proti:0, Zdržel se:0, Poznámka) 

 

3.3. Žádost o zvětšení komory 

 nájemce bytu NP domu čp. 1193/45, Vondroušova ulice žádá o pronájem 

volného společného prostoru o velikosti cca 7 m2 – domovní chodby, který napřímo navazuje na prostor 

komory náležící k bytu č. Prostor zrekonstruuje na vlastní náklady, nájemné je stanoveno ve výši 65 

Kč/m2/měsíc, tj. výše stanoveného nájemného za 1 m2/měsíc bez služeb za byt zvláštního určení v čp. 

1193. 

Stanovisko MK: doporučuje žádosti vyhovět 

MK schváleno (Pro:8, Proti:0, Zdržel se:0, Poznámka) 

 

4. Pozemky: 

 

4.1. – žádost o prodej části pozemku parc. č. 19/4 v k. ú. Řepy 

podala žádost o prodej části pozemku parc. č. 19/4 v k. ú. Řepy v majetku Hlavního 

města Prahy ve svěřené správě městské části Praha 17. Důvodem podání žádosti je snaha o rozšíření 

pozemku stávající předzahrádky na pozemku parc. v k. ú. Řepy. Žadatelka uvádí, že za odkup části 

zmiňovaného pozemku nabízí částku 10 000 Kč/m2, tzn. 500 000 Kč/50 m2 a dále uhrazení veškerých 

nákladů spojené s prodejem (zpracování geom. plánu, znalecký posudek...). 

Odbor územního rozvoje a investic vydal na základě žádosti odbor správy obecního majetku následujícím 

stanovisko: Pozemek parc. č. 19/4 v k. ú. Řepy je dle platného ÚP SÚ HMP součástí ploch veřejného 

vybavení a v souladu s tímto funkčním využitím bylo na něj vydáno stavební povolení pro stavbu ,,Dům 

s pečovatelskou službou v Praze – Řepích“, které je nadále v platnosti. OÚRI proto prodej části pozemku 

parc. č. 19/4 v k. ú. Řepy k soukromým účelům nedoporučuje. 
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Stanovisko MK: nedoporučuje RMČ žádosti vyhovět 

MK schváleno (Pro:8, Proti:0, Zdržel se:0, Poznámka) 

 

4.2. Doplnění žádosti pana y a vypsání výběrového řízení na pronájem pozemků parc. č. 

1362 a 1352/178 v k. ú. Řepy v lokalitě ul. Karlovarská 

Dle doplnění žádosti ze dne 24. 10. 2021 (viz. příloha) má pan nadále zájem o pronájem 

pozemků parc. č. 1362 a 1352/178 v k. ú. Řepy ve svěřené správě městské části Praha 17, pro výstavbu a 

provozování bezkontaktní myčky aut, v návaznosti na sousední areál čerpací stanice pohonných hmot a 

rychlého občerstvení. Poptávaná doba pronájmu nadále činí 20 let s možností prodloužení nájemní 

smlouvy. Pouze, narozdíl od své původní žádosti z května 2021, pan  městské části Praha 17 

nenabízí odkoupení pozemků po 20 letech pronájmu. 

S přihlédnutím ke stanovisku Majetkové komise ze dne 17. 5. 2021 (viz. příloha) a stanovisku Komise pro 

strategické plánování a územní rozvoj z 9. 6. 2021 (viz. příloha) OSOM zadal zpracování znaleckého 

posudku na cenu pronájmu pozemků parc. č. 1362 a 1352/178 v k. ú. Řepy v čase a místě obvyklou. Cena 

ročního nájemného dle tohoto posudku (viz. příloha) činí 230.040 Kč. OSOM navrhuje vyhlásit výběrové 

řízení na pronájem pozemků parc. č. 1362 a 1352/178, s tím, že minimální cena ročního nájemného bude 

činit výše uvedených 230.040 Kč. 

Stanovisko MK: do příští MK doplnit informace k historii projednávané žádosti vč. situačního plánku. 

Zadat zpracování znaleckého posudku na prodej pozemků z cenu v čase a místě obvyklou a návrhy řešení 

využití pozemků, které bude optimální pro rozvoj městské části. 

MK schváleno (Pro:8, Proti:0, Zdržel se:0, Poznámka) 

 

4.3. Žádost o směnu pozemků v k. ú. Řepy, lokalita ul. Drahoňovského  

Společnost DANTIK realitní s. r. o., V lipách 709/17, 154 00 Praha - Slivenec, IČ: 63075652 žádá o 

stanovisko ke směně oddělené části z pozemku parc. č. 1317/3 (celková výměra pozemku je 1326 m2, 

ostatní plocha, jiná plocha) v k. ú. Řepy, lokalita ul. Drahoňovského, ve vlastnictví žadatele, za oddělenou 

část z pozemku parc. č. 1920 (celková výměra pozemku je 55 m2, ostatní plocha, zeleň) v k. ú. Řepy ve 

svěřené správě městské části Praha 17. 

 

Na základě vyhotoveného geometrického plánu žadatelem, č. 1844-87/2021 ze dne 22. 11. 2021 Ing. arch. 

, se jedná o dělení pozemku parc. č. 1317/3 v k. ú. Řepy na část (o výměře 1324 m2), a na 

nově vzniklou část pozemku parc. č. 1317/5 v k. ú. Řepy (o výměře 2 m2), vše ve vlastnictví žadatele.  

Dále pozemek parc. č. 1920 v k. ú. Řepy ve svěřené správě městské části Praha 17, který se GP dělí na dva 

nově vzniklé pozemky parc. č. 1920/1 (o výměře 53 m2) a 1920/2 (o výměře 2 m2). 

 

Směna se týká nově vzniklých pozemků parc. č. 1317/5 o výměře 2 m2 v k. ú. Řepy ve vlastnictví 

společnosti DANTIK realitní s. r. o. za pozemek parc. č. 1920/2 o výměře 2 m2 v k. ú. Řepy ve svěřené 

správě městské části Praha 17. Zákres je přílohou materiálu. 

Stanovisko MK: vzhledem k marginální směně 2 m2 za 2 m2, jež zhojí nelogické nerovnosti v ploše obou 

pozemků, doporučuje žádosti vyhovět 

MK schváleno (Pro:8, Proti:0, Zdržel se:0, Poznámka) 

 

 

 

 

5. Termín příští MK: 28. 3. 2022 od 18.00 hod. 




