
Uřad městské Části PÍaha 5
Odbor majetku a investic
náff 14' řijf,a 138114' 150 22 P'aha 5
telefon 257 000 502. fax 257 000 555
e-rn ail orn i@oraha5rcz, wr/rw. orahaS. cz
ICO: 00063631 DIC C200063631

r ilillli il lr ililtililt] ililtil ililllilIilil]til I tl

Váš dopis zn.
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Dotaz na Zastavění pozemků parc.č. 863/49 a 849/l 
' 
k.ú. Hlubočepy

VáŽený pane,

reagujeme na Váš dopis ze dne 17 '7.20|7, který se týkal návrhu zastavění pozemků
parc.č. 863/49 a 849llr. k.ú. Hlubočepy, zaslaného na odbor správy veřejného prostranství
ÚN,'IČ praha 5. Vzhledem k tomu, Že předkladatel materiálu do orgánů obce byl odbor správy
majetku a investic, rádi bychom Várn v dané věci podali vysvětlení.

Záměrem naší městské části v dané lokalitě je scelení pozemků do vlastnictví MHMP,
svěřená správa MČ Praha 5, ato z důvodu. aby tyto pozernky mohly být vyuŽity pro potřeby
MČ Praha 5 například k výstavě domu pro bydlení nebo domu pro seniory. Uvedený záměr
je v současné době pouze na svém začátku' zatím jsou v plocesu pouze Žádosti o změnu
majetkoprávních vztahů. V současné době není zadán Žádný konkrétní záměr a není
vyhotovena ani jakákoliv studie, toto brrde řešeno až vlastník pozemku (Uřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových) projeví vůli uvedené pozemky do majetku naší městské části
převést. Tento proces je dlouhodobý a můŽe truat i několik let. Dále konstatujeme. Že

v případě zadání projektu bude osloven nejen odbor veřejného prostranství a zeleně' ale i

odbor ochrany Životního prostředí ÚMČ praha 5. který se zabývá ochranou stromů a na
základě jím chráněných zájmů bude tato lokalita posuzována. ,4
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