
     

Městská část Praha-Dolní Chabry 

 
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-DOLNÍ CHABRY 

 

Usnesení 

Rady městské části Praha-Dolní Chabry 

Číslo 435/20/RMČ 

ze dne 
 

Návrh na bezúplatný převod pozemku parc. č. 1438/1, k.ú. Dolní Chabry o 

výměře 78 355 m2  a pozemku parc. č. 1438/6, k.ú. Dolní Chabry o výměře 

231 m2, druh pozemků: ostatní plocha, jiná plocha, zapsaných na LV 60000, 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  

 
Rada městské části Praha-Dolní Chabry  

 

I. bere na vědomí  

návrh na bezúplatný převod pozemku parc. č. 1438/1, k.ú. Dolní Chabry o výměře 

78 355 m2  a pozemku parc. č. 1438/6, k.ú. Dolní Chabry o výměře 231 m2, druh 

pozemků: ostatní plocha, jiná plocha, zapsaných na LV 60000, Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových  

 

II. schvaluje  

návrh na bezúplatný převod pozemku parc. č. 1438/1, k.ú. Dolní Chabry o výměře 

78 355 m2  a pozemku parc. č. 1438/6, k.ú. Dolní Chabry o výměře 231 m2, druh 

pozemků: ostatní plocha, jiná plocha, zapsaných na LV 60000, Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, za předpokladu, pokud by následně měly být 

nemovitosti svěřeny do správy MČ Praha-Dolní Chabry, je nutné navýšit rozpočet MČ  

na řádný výkon této správy  

 

 

III. doporučuje 

předložit návrh na veřejné zasedání zastupitelstva městské části  

 

IV. ukládá 

Janu Vokurkovi 

Předložit návrh na bezúplatný převod pozemku parc. č. 1438/1, k.ú. Dolní Chabry o 

výměře 78 355 m2 a pozemku parc. č. 1438/6, k.ú. Dolní Chabry o výměře 231 m2, 

druh pozemků: ostatní plocha, jiná plocha, zapsaných na LV 60000, Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových na nejbližším zasedání 

 ZMČ Praha-dolní Chabry 

 

Termín: 24.06.2020 

 

V. předkladatel  

Jan Vokurka, místostarosta MČ Praha--Dolní Chabry 

 



 

 

VI. zpracovatel  

Daniela Pisingerová, referentka správy majetku 

 

VII. zpracovatel  

Daniela Pisingerová 

 

 

Přílohy: -     důvodová zpráva 

- žádost o stanovisko MHMP - odboru hospodaření s majetkem  

- ortofotomapa pozemků 

- katastrální mapa pozemků 

 

 

 

 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková                                                        JUDr. Milan Golas 

starostka MČ                                                                                1. místostarosta MČ 

 

 


