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dne 14.02.2022 

 

Důvodová zpráva: 

 

Radě městské části je předkládán návrh na schválení zadání studie na využití nemovitosti ve 

správě městské části 

 

Na zasedání rady dne 31. 1. 2022 jsem radě městské části předložila návrh žádosti o investiční 

dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy pro MČ HMP v kap. 10 v roce 22 na vypracování průzkumu a 

projektové dokumentace. Městská část nedisponuje téměř žádnými bytovými jednotkami. V 

současné době vlastní a pronajímá budovu bývalého úřadu, kde není žádná bytová jednotka a 

dále tři byty ve dvojdomě v ulici Spořická, který je v havarijním stavu. Městská část není 

poskytovatelem žádné sociální péče a dlouhodobě nedokáže uspokojit zvyšující se poptávku 

po domově pro seniory. MČ má přes 700 občanů lidí ve věku 65+, kteří se z Chaber nechtějí 

stěhovat a hledají možnost bydlení či pobytových služeb pro seniory. Dotace mohla být 

využita pro záměr pro přestavbu dvojdomu na bydlení s péčí pro seniory, resp. pobytové 

služby pro seniory. Financování provozu by MČ buď pokryla ze získaných i vlastních zdrojů, 

případně by hledala provozovatele služeb. Rada městské části s mým návrhem nesouhlasila a 

doporučila předložení žádosti a záměru Komisi stavební a dopravní. Komise dne 2. 2. 2022 

žádost projednala, nedoporučila podání žádosti o investiční dotaci a doporučila zadat 

vypracování studie s možností využití nemovitostí dle stávajícího územního plánu a po 

případném navýšení kódu využití území.  

 

Přistup k nemovitosti v správě městské části je možný pouze přes pozemky parc. č. 1238/3 a 

1243/1, zapsaných na listu vlastnictví č. 1122 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, 

Katastrální pracoviště Praha, katastrální území Dolní Chabry, ve vlastnictví paní S. vstoupila 

jsem do jednání s otcem majitelky panem S. a vyjádřil vůli se s městkou částí domluvit na 

zajištění přístupu přes pozemky, ať již prodejem pozemku či zřízením věcného břemene ve 

prospěch městské části za podmínky zachování práva vstupu a vjezdu na pozemek v jeho 

vlastnictví .    

 

Městská část má k dispozici vypracovaný záměr k využití nemovitosti pro stavbu bytů 

s využitím stávajícího přípustného koeficientu podlažních ploch a s podmíněně přípustným 

koeficientem podlažních ploch.  

 

S ohledem na zastavení možností podání podnětů na změnu územního plánu z důvodu 

očekávaného přijetí Metropolitního plánu, předkládám návrh na zadání studie dle záměru.  

 

Přílohy: -    záměr využití pozemků pro výstavbu bydlení  

- zápis z jednání komise  

- ortofotomapa 1 

- ortofotomapa 2 

- pozemek parc. č. 1238/3 
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