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Vážený pane

dovoluji si Vám odpovědět na Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve

věci „Sídliště Kamýk a revitalizace budovy občanské vybavenosti Těšíkova“ (dále jen

„žádost“).

Vaše požadavky jsem si dovolil prověřit na jednotlivých odborech MHMP a k Vaší žádosti

Vám předávám jejich vyjádření:

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy:

S výstavbou v ulici Těšíkova byl IPR Praha seznámen naposledy v roce 2018. Informace, které

mu byly předloženy, tj. koordinační studii a dokumentaci, včetně vyjádření IPR Praha č. j.

8526/18 ze dne 10. 10. 2018, Vám zasílám v příloze. V letech 2020 a 2021 IPR Praha nebyl

jakýmkoli způsobem informován o záměru výstavby bytového domu na pozemku 1859/111 v k.

ú. Kamýk. Se záměrem na rohu ulic Těšíkova a Imrychova byl seznámen naposledy v roce

2018. Veškeré informace IPR Praha k tomuto záměru Vám zasílám v příloze.

Odbor územního rozvoje a územního plánu MHMP:

Odbor UZR MHMP neeviduje žádnou žádost o stanovisko.

Pražská developerská společnost:

Pražská developerská společnost neeviduje žádné dokumenty.

Odbor hospodaření s majetkem MHMP:

Dle informací odboru HOM MHMP pozemek parc. č. 1859/217, k.ú. Kamýk byl Usnesením

Zastupitelstva HMP č. 21/66 ze dne 12. 11. 2020 odejmut ze svěření Městské části Praha 12.

Odbor HOM MHMP v současné době neeviduje žádnou žádost o prodej ani směnu výše

uvedeného pozemku. Pozemky parc. č. 1859/248, parc. č. 1859/243, 1859/238, vše v k.ú.

Kamýk jsou svěřeny Městské části Praha 12, a to přímo ze Statutu. Nakládání s těmito pozemky
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má ve své kompetenci přímo Městská část Praha 12, pro informace o nakládání s pozemky je 

tedy nutné se obrátit přímo na ni. Odbor hospodaření s majetkem MHMP neeviduje žádné 

žádosti o prodej ani směnu výše uvedených pozemků a nemá žádné informace o budoucí 

výstavbě na všech výše uvedených pozemcích. 

 

Odbor evidence majetku MHMP: 

V současné době probíhá odejmutí pozemků ze svěřené správy MČ P12 dle žádostí MČ Praha 

12 ze dne 16. 12. 2020,   na základě  usnesení ZMČ Praha 12 čj. Z-17-009-20 ze dne 24.9.2020 

a č. Z-18-013-20 ze dne 18.12.2020, předmětem odejmutí jsou pozemky zastavěné 

komunikacemi v k.ú. Modřany a Cholupice,  lesní pozemky a pozemky zeleně v k.ú. Modřany. 

Jedná se o  parc.č. 237/1 (ostatní plocha, silnice) o výměře 12 198 m2 v k.ú. Cholupice a 

pozemky v k.ú. Modřany - parc.č. 4400/585 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 1275 m2, parc.č. 

4400/586 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 1387 m2, parc.č. 4400/588 (ostatní plocha, zeleň) o 

výměře 48 m2, parc.č. 4415/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 187 m2, parc.č. 4415/22 

(ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 25 m2, parc.č. 4423/50 (ostatní plocha, jiná plocha) o 

výměře 250 m2, parc.č. 4423/61 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 1973 m2, parc.č. 4423/67 

(ostatní plocha, zeleň) o výměře 6 m2, parc.č. 4423/70 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 973 m2, 

parc.č. 4753/17 (lesní pozemek) o výměře 5863 m2 a parc.č. 4753/22 (lesní pozemek) o 

výměře 1023 m2. Odejmutí pozemků ze svěřené správy bude projednávat ZHMP na svém 

jednání dne 18. 3. 2021.  Obsah budoucích žádostí předložených městskou částí P12 o odejmutí 

majetku ze svěřené správy, v souladu s budoucím rozhodnutím zastupitelstva MČ P12 v této 

věci, nelze předjímat, žádné aktivity nejsou odboru EVM MHMP známy.   

 

Ohledně aktuálního stavu záměru revitalizace budovy občanské vybavenosti Vám tedy 

doporučuji se obrátit na vedení Městské části Praha 12. 

 

Dále jsem dne 8. března 2021 obdržel Vaši stížnost na vyřízení žádosti o poskytnutí informací, 

na kterou si dovolím odpovědět v rámci tohoto dopisu. Velice se omlouvám za nedorozumění, 

ale informace o prodloužení termínu vyřízení se týkala obou žádostí o informace, které jste nám 

zaslal dne 16. února 2021 a na které dostáváte, tímto dopisem, odpověď v avizované 

prodloužené lhůtě. 

 
S pozdravem 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček 
náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu 
podepsáno elektronicky  

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
Tel: +420 236 002 013, kontaktní centrum: 12 444 
E-mail: petr.hlavacek@praha.eu, IS DS: 48ia97h 
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