Městská část Praha 6
Rada městské části
Usnesení
ze dne 19.04.2006
č. 3389 / 06
Směna pozemku parc. č. 1273/3 k.ú. Dejvice ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeno
m.č.Praha 6 za pozemek parc. č. 1273/29 a část pozemku parc. č. 1273/1 k.ú. Dejvice park
- DH (parc. č. 1273/35 dle OGP č. 2762-20/2006) Dejvice, ve vlastnictví ČR - Ústavu
experimentální botaniky AV-ČR
Rada městské části
I. B e r e n a v ě d o m í
důvodovou zprávu
II. D o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části Praha 6 schválit
směnu pozemku parc.č. 1273/3 k.ú. Dejvice ve vlastnictví hl.m.Prahy, svěřeno m.č. Praha 6 za
pozemek parc.č. 1273/29 a část pozemku parc.č. 1273/1 k.ú. Dejvice park - DH (parc.č.
1273/35 dle OGP č. 2762-20/2006) Dejvice , ve vlastnictví ČR - Ústavu experimentální botaniky
AV - ČR
IIII. U k l á d á
1. zástupkyni starosty - Ing. Marii Kousalíkové
předložit Zastupitelstvu m.č. Praha 6 směnu pozemku parc.č. 1273/3 k.ú. Dejvice ve vlastnictví
hl.m.Prahy, svěřeno m.č. Praha 6 za pozemek parc.č. 1273/29 a část pozemku parc.č.1273/1
k.ú. Dejvice, park - DH (parc. č. 1273/35 dle OGP č. 2762-20/2006) Dejvice, ve vlastnictví ČR Ústavu experimentální botaniky AV - ČR
Termín: 28.04.2006
Předkladatel : Ing. Marie Kousalíková 1. zástupce starosty MČ Praha 6
Zpracovatel : Ing. Václav Pátek vedoucí OSOM

Usnesení bylo přijato poměrem hlasů : +8 -0 z0
Přílohy veřejné:

Městská část Praha 6
Zastupitelstvo městské části
Usnesení
ze dne 28.04.2006
č. 626 / 06
Směna pozemku parc.č. 1273/3 k.ú. Dejvice ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeno
m.č.Praha 6 za pozemek parc.č. 1273/29 a část pozemku parc.č. 1273/1 k.ú. Dejvice park DH (parc.č. 1273/35 dle OGP č. 2762-20/2006) Dejvice, ve vlastnictví ČR - Ústavu
experimentální botaniky AV-ČR
Zastupitelstvo městské části
I. B e r e n a v ě d o m í
- důvodovou zprávu
- usnesení RMČ Praha 6 č. 3389/06 ze dne 19.04.2006
II. S c h v a l u j e
směnu pozemku parc. č. 1273/3 (2251 m2 - zahrada ), k.ú. Dejvice ve vlastnictví hl. m. Prahy,
svěřeno m.č. Praha 6 za pozemek parc.č. 1273/29 (69 m2 - zast.plocha a nádv.) a část
pozemku parc.č. 1273/1 (dle OGP č. 2762-20/2006 se jedná o pozemek č.parc. 1273/35 5641 m2), k.ú. Dejvice park - DH Dejvice, ve vlastnictví ČR - Ústavu experimentální botaniky
AV-ČR
III. U k l á d á
1. zástupkyni starosty - Ing. Marii Kousalíkové
zajistit podklady k sepsání směnné smlouvy na směnu pozemku č.parc. 1273/3 k.ú. Dejvice za
pozemek parc.č. 1273/29 a část pozemku č.parc. 1273/1 k.ú. Dejvice
Termín: 31.07.2006
2. tajemnici ÚMČ - pí Lence Pokorné prostřednictvím vedoucího PO
zajistit vypracování směnné smlouvy na směnu pozemků k.ú. Dejvice dle bodu II. tohoto
usnesení
Termín: 31.10.2006
Předkladatel : Rada městské části Praha 6
Zpracovatel : Odbor správy obecního majetku ÚMČ

Usnesení bylo přijato poměrem hlasů : +36 -0 z0

Důvodová zpráva:
Směna pozemku parc.č. 1273/3 k.ú. Dejvice ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeno
m.č.Praha 6 za pozemek parc.č. 1273/29 a část pozemku parc.č. 1273/1 k.ú. Dejvice park DH (parc.č. 1273/35 dle OGP č. 2762-20/2006) Dejvice, ve vlastnictví ČR - Ústavu
experimentální botaniky AV-ČR
Pozemek č.parc. 1273/3 - 2251 m2 - zahrada k.ú. Dejvice je ve vlastnictví hl.m.Prahy, svěřen
m.č.Praha 6 a nachází se uvnitř usedlosti Pernikářka.
Pozemek č.parc. 1273/1 - 10067 m2 - zahrada je ve vlastnictví ČR - Ústavu experimentální
botaniky AV - ČR a nachází se uvnitř usedlosti Pernikářka. Část tohoto pozemku tvoří park dětské hřiště a část plochy je využívána ÚEB. Park - dětské hřiště je oploceno ze dvou stran
zdí a od ulice Pražákovská a zbylé části pozemku č.parc. 1273/1 je oddělen drátěným plotem.
Toto dětské hřiště je v údržbě OPP.
Předkladatel doporučuje ZMČ schválit směnu pozemku parc. č. 1273/3 (2251 m2 - zahrada),
k.ú. Dejvice ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeno m.č. Praha 6 za pozemek parc.č. 1273/29 (69
m2 - zast.plocha a nádv.) a část pozemku parc.č. 1273/1 (dle OGP č. 2762-20/2006 se jedná o
pozemek č.parc. 1273/35 - 5641 m2), k.ú. Dejvice park - DH Dejvice, ve vlastnictví ČR - Ústavu
experimentální botaniky AV-ČR.
OÚR i KMP se směnou souhlasí.
Záměr na směnu pozemků byl vyvěšen na úřední desce na dobu 15 dní od 13.4.2006.

Dne 20.04.2006
Zpracovala: Ing.Romana Kocmanová - ved. odd. evidence a realizace majetku
Ing.Václav Pátek - vedoucí OSOM

Přílohy :

Městská část Praha 6
Rada městské části
Usnesení
ze dne 24.08.2007
č. 667 / 07
Směna domu čp. 59 s pozemky parc.č. 1272/2, 1273/2 za objekt kapličky sv. Michala s
pozemky parc.č. 1281, 1282 vše k.ú. Dejvice
Rada městské části
I. B e r e n a v ě d o m í
důvodovou zprávu
II. D o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části Praha 6
schválit směnu nemovitostí
- domu čp. 59 s pozemky parc.č. 1272/2 a 1273/2 za objekt kapličky sv. Michala s pozemky
parc.č. 1281 a 1282, vše k.ú. Dejvice
III. U k l á d á
1. zástupci starosty - Václavu Širlovi
předložit ZMČ Praha 6 ke schválení směnu nemovitostí - domu čp. 59 s pozemky parc.č.
1272/2 a 1273/2 za objekt kapličky sv. Michala s pozemky parc.č. 1281 a 1282, vše k.ú.
Dejvice
Termín: 21.09.2007

Předkladatel : p. Václav Širl zástupce starosty MČ Praha 6
Zpracovatel : Ing. Václav Pátek vedoucí OSOM

Usnesení bylo přijato poměrem hlasů : +7 -0 z0
Důvodová zpráva:
Směna nemovitostí : domu čp. 59 s pozemky č. parc. 1272/2, 1273/2 za objekt kapličky
sv. Michala s pozemky č. parc. 1281, 1282 vše k. ú. Dejvice.
Jedná se o další krok v jednání mezi m. č. Praha 6 a Akademií věd ČR o majetkoprávním
narovnání vlastnických vztahů k usedlosti Pernikářka v k. ú. Dejvice.

Prvním krokem byla směna pozemku č. parc. 1273/3 (pozemek o výměře 2251 m2 uvnitř
usedlosti Pernikářka je užíván k pěstebním účelům pro porosty krátkodobého charakteru) k. ú.
Dejvice z vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeno m. č. Praha 6 za pozemky č. parc. 1273/29 (jedná se
o zastavěnou plochu pod trafostanicí o výměře 69 m2) a část pozemku č. parc. 1273/1 (dle
OGP označen jako pozemek č. parc. 1273/35 - 5641 m2, pozemek má charakter veřejné zeleně
a slouží jako park) k. ú. Dejvice, ve vlastnictví ČR - Ústavu experimentální botaniky AV ČR
schválená usnesením ZMČ Praha 6 č. 626/06 ze dne 28.4.2006.
Druhým krokem mělo být vyřešení v KN zapsaného duplicitního vlastnictví - domu čp. 59 k. ú.
Dejvice ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeno m. č. Praha 6 a Ústavu organické chemie a
biochemie AV ČR. Za tímto účelem měla být uzavřena dohoda o narovnání stávajícího
vlastnického vztahu mezi oběma subjekty tak, že čp. 59 s pozemky mělo být zapsáno ve
prospěch AV ČR a následovala by směna pozemku č.parc. 1273/2 k. ú. Dejvice za objekt
kapličky s pozemky č.parc. 1281, 1282 k. ú. Dejvice. V mezidobí však Katastrální úřad pro hl.
m. Prahu provedl opravu zápisu duplicitního vlastnictví v KN a zapsal výmaz čp. 59 z LV 1360
v k. ú. Dejvice - Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.
Nadále však trvá zájem Akademie věd ČR získat a využit dům čp. 59 s pozemkem č.parc.
1272/2 k. ú. Dejvice pro ubytování mladých vědeckých pracovníků s tím, že provede na své
náklady rekonstrukci a opravu bytových prostor a v návaznosti dále úpravy ostatních prostor
celé usedlosti "Pernikářka". Dále má AV zájem získat i pozemek č. parc. 1273/2 k. ú. Dejvice
pro rozšíření pokusných polí.
Za tímto účelem navrhuje AV ČR uzavřít směnou smlouvu, kterou by m. č. Praha 6 směnila
dům čp. 59 s pozemky č. parc. 1272/2 a 1273/2 k. ú. Dejvice za kapličku sv. Michala s
pozemky č. parc. 1281, 1282 k. ú. Dejvice od AV ČR..
Tímto způsobem se recipročně narovná značný nepoměr rozloh směněných nemovitostí v
prvním kole ( m. č.Praha 6 dala 2 251 m2 a získala 5 710 m2 ).
Vyjasní se a upraví letitá nepřehlednost vlastnických vztahů v dané lokalitě. Čs. stát - AV
spravovala celou usedlost od roku 1956, od roku 1963 byl bytový dům čp. 59 převeden do
správy ONV - OPBH, protože ČSAV nemohla spravovat objekty sloužící k bytovým účelům. M.
č. Praha 6 se léta stará o údržbu veřejné zeleně na pozemku č.parc. 1273/35 k. ú. Dejvice park.
Upraví se též nepoměr cen převáděných nemovitostí, kdy m. č. Praha 6 získala v prvním kole
pozemek č. parc. 1273/29 za 101 278,- Kč a pozemek č. parc. 1273/35 - park v celkové
hodnotě 6 555 580,- Kč. Převážnou část ceny tohoto pozemku tvoří trvalé porosty - okrasné
dřeviny v hodnotě 6 412 860,- Kč. Tyto pozemky směnila m.č.Praha 6 za pozemek č.parc.
1273/3 o výměře 2 251 m2 v hodnotě 56 544,- Kč i s oplocením.
Přispěje se ke zvelebení lokality Pernikářky, která je nemovitou kulturní památkou a památkově
chráněným územím.
Po převodu kapličky s pozemky do majetku hl. m. Prahy, svěřeno m. č. Praha 6 zahájí OÚR
přípravné práce k obnovení tohoto objektu (zadá restaurátorský průzkum, zpracování
projektové dokumentace návrhu obnovy).

M.č. Praha 6 dá:
Dům čp. 59 na pozemku č.parc. 1272/2
- cena 1 102 415,- Kč
pozemek č.parc. 1272/2 - 275 m2 - zastavěná pl. a nádvoří
- cena 739 750,- Kč
pozemek č.parc. 1273/2 - 506 m2 - zahrada
- cena 1 361 140,- Kč
oplocení k č.parc. 1273/2
- cena
7 574,- Kč
TTP na č.parc. 1273/2
- cena 114 983,- Kč
vše k.ú. Dejvice, zapsáno na LV 1831 - vlastnictví hl.m.Prahy, svěřeno m.č.Praha 6
( celková výměra dvou pozemků je 781 m2 + dům, vše o celkové ceně 3 325 862,-Kč )
Cena nemovitostí je stanovena znaleckým posudkem č. 1514 - 07/07 ze dne 1.3.2007 Ing. J.
Novotného a cena pozemků odpovídá cenové mapě pro rok 2007 (tj. 2 690,- Kč/m2 ) a je
stanovena též ZP Ing. I. Zacha č. 676 - 247/06 ze dne 1.11.2006 .
Dům čp. 59 je zděná, samostatně stojící stavba, dvoupodlažní budova se sedlovou střechou.
Půdorysný tvar objektu je ve tvaru písmene L. Objekt je součástí komplexu budov bývalé
zemědělské usedlosti Pernikářka. Stavba dle dostupných údajů pochází z r. 1861. V domě je 5
bytových jednotek a všechny jsou pronajaty. Technický stav objektu je uspokojivý, stavba byla
průběžně udržovaná. AV převezme dům i s nájemníky a nájemními smlouvami.
AV ČR dá :
Kapličku sv. Michala na pozemku č.parc. 1281
- cena
89 802,- Kč
pozemek č.parc. 1281 - 50 m2 - zastavěná pl. a nádvoří
- cena 344 500,- Kč
pozemek č.parc, 1282 - 70 m2 - ost.plocha, jiná plocha
- cena 482 300,- Kč
vše k.ú. Dejvice, zapsáno na LV 1360 - vlastnictví ČR - Ústav organické chemie a biochemie
(celková výměra dvou pozemků je 120 m2 + kaplička, vše o celkové ceně 916 602,- Kč).
Cena nemovitostí je stanovena znaleckým posudkem č. 675 - 246/06 Ing. Zacha ze dne
1.11.2006 a cena pozemků odpovídá cenové mapě pro rok 2007 (tj. 6 890,- Kč/m2).
KMP svým zápisem z jednání dne 26.6.2007 doporučuje směnu nemovitostí.
Záměr směnit nemovitosti byl vyvěšen na úřední desce v termínu 4.7.2007 do 20.7.2007.
OSOM doporučuje RMČ Praha 6 a následně ZMČ Praha 6 schválit směnu domu čp. 59 s
pozemky č. parc. 1272/2, 1273/2 za objekt kapličky sv. Michala s pozemky č. parc. 1281, 1282
vše k. ú. Dejvice.
Datum:6.8.2007
Zpracoval : ing.Václav Pátek - vedoucí OSOM
Přílohy veřejné:

Městská část Praha 6
Zastupitelstvo městské části
Usnesení
ze dne 21.09.2007
č. 187 / 07
Směna domu čp. 59 s pozemky parc.č. 1272/2 a 1273/2 za objekt kapličky sv. Michala s
pozemky parc.č. 1281 a 1282 vše k. ú. Dejvice.
Zastupitelstvo městské části
I. B e r e n a v ě d o m í
- důvodovou zprávu
- usnesení RMČ Praha 6 č. 667/07 ze dne 24.08.2007
II. S c h v a l u j e
směnu nemovitostí:
- domu čp. 59 s pozemky parc.č. 1272/2 a 1273/2 za
- objekt kapličky sv. Michala s pozemky parc.č. 1281 a 1282
vše k.ú. Dejvice
III. U k l á d á
1. zástupci starosty MČ Praha 6 Václavu Širlovi prostřednictvím vedoucího OSOM
zajistit podklady k sepsání směnné smlouvy na dům čp. 59 s pozemky parc.č. 1272/2 a 1273/2
za objekt kapličky sv. Michala s pozemky parc.č. 1281 a 1282 vše k.ú. Dejvice
Termín: 31.10.2007
2. tajemnici ÚMČ pí Lence Pokorné prostřednictvím vedoucího PO
zajistit vypracování směnné smlouvy na dům čp. 59 s pozemky parc.č. 1272/2 a 1273/2 za
objekt kapličky sv. Michala s pozemky parc.č. 1281 a 1282 vše k.ú. Dejvice
Termín: 28.02.2008

Předkladatel : Rada městské části Praha 6
Zpracovatel : Odbor správy obecního majetku ÚMČ

Usnesení bylo přijato poměrem hlasů : +33 -0 z0
Důvodová zpráva:

Směna nemovitostí : domu čp. 59 s pozemky parc.č. 1272/2, 1273/2 za objekt kapličky sv.
Michala s pozemky parc.č. 1281, 1282 vše k. ú. Dejvice.
Jedná se o další krok v jednání mezi Městskou části Praha 6 a Akademií věd ČR o
majetkoprávním narovnání vlastnických vztahů k usedlosti Pernikářka v k. ú. Dejvice.
Prvním krokem byla směna pozemku parc.č. 1273/3 (pozemek o výměře 2251 m2 uvnitř
usedlosti Pernikářka je užíván k pěstebním účelům pro porosty krátkodobého charakteru) k. ú.
Dejvice z vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeno MČ Praha 6 za pozemky parc.č. 1273/29 (jedná se o
zastavěnou plochu pod trafostanicí o výměře 69 m2) a část pozemku parc.č. 1273/1 (dle
OGP označen jako pozemek parc.č. 1273/35 - 5641 m2, pozemek má charakter veřejné zeleně
a slouží jako park) k. ú. Dejvice, ve vlastnictví ČR - Ústavu experimentální botaniky AV ČR
schválená usnesením ZMČ Praha 6 č. 626/06 ze dne 28.4.2006.
Druhým krokem mělo být vyřešení v KN zapsaného duplicitního vlastnictví - domu čp. 59 k. ú.
Dejvice ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeno MČ Praha 6 a Ústavu organické chemie a
biochemie AV ČR. Za tímto účelem měla být uzavřena dohoda o narovnání stávajícího
vlastnického vztahu mezi oběma subjekty tak, že čp. 59 s pozemky mělo být zapsáno ve
prospěch AV ČR a následovala by směna pozemku parc.č. 1273/2 k. ú. Dejvice za objekt
kapličky s pozemky parc.č. 1281, 1282 k. ú. Dejvice. V mezidobí však Katastrální úřad pro hl.
m. Prahu provedl opravu zápisu duplicitního vlastnictví v KN a zapsal výmaz čp. 59 z LV 1360
v k. ú. Dejvice - Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.
Nadále však trvá zájem Akademie věd ČR získat a využit dům čp. 59 s pozemkem parc.č.
1272/2 k. ú. Dejvice pro ubytování mladých vědeckých pracovníků s tím, že provede na své
náklady rekonstrukci a opravu bytových prostor a v návaznosti dále úpravy ostatních prostor
celé usedlosti "Pernikářka". Dále má AV zájem získat i pozemek parc.č. 1273/2 k. ú. Dejvice
pro rozšíření pokusných polí.
Za tímto účelem navrhuje AV ČR uzavřít směnou smlouvu, kterou by Městská část Praha 6
směnila dům čp. 59 s pozemky parc.č. 1272/2 a 1273/2 k. ú. Dejvice za kapličku sv. Michala s
pozemky parc.č. 1281 a 1282 k. ú. Dejvice od AV ČR.
Tímto způsobem se recipročně narovná značný nepoměr rozloh směněných nemovitostí v
prvním kole (MČ Praha 6 dala 2.251 m2 a získala 5.710 m2 ).
Vyjasní se a upraví letitá nepřehlednost vlastnických vztahů v dané lokalitě. Čs. stát - AV
spravovala celou usedlost od roku 1956, od roku 1963 byl bytový dům čp. 59 převeden do
správy ONV - OPBH, protože ČSAV nemohla spravovat objekty sloužící k bytovým účelům. MČ
Praha 6 se léta stará o údržbu veřejné zeleně na pozemku parc.č. 1273/35 k.ú. Dejvice park.
Upraví se též nepoměr cen převáděných nemovitostí, kdy MČ Praha 6 získala v prvním kole
pozemek parc.č. 1273/29 za 101.278,- Kč a pozemek parc.č. 1273/35 - park v celkové hodnotě
6,555.580,- Kč. Převážnou část ceny tohoto pozemku tvoří trvalé porosty - okrasné dřeviny v
hodnotě 6,412.860,- Kč. Tyto pozemky směnila MČ Praha 6 za pozemek parc.č. 1273/3 o
výměře 2.251 m2 v hodnotě 56.544,- Kč i s oplocením.
Přispěje se ke zvelebení lokality Pernikářky, která je nemovitou kulturní památkou a památkově
chráněným územím.

Po převodu kapličky s pozemky do majetku hl. m. Prahy, svěřeno MČ Praha 6, zahájí OÚR
přípravné práce k obnovení tohoto objektu (zadá restaurátorský průzkum, zpracování
projektové dokumentace návrhu obnovy).

MČ Praha 6 dá:
dům čp. 59 na pozemku parc.č. 1272/2
- cena 1,102.415,- Kč
pozemek parc.č. 1272/2 - 275 m2 - zastavěná pl. a nádvoří
- cena 739.750,- Kč
pozemek parc.č. 1273/2 - 506 m2 - zahrada
- cena 1,361.140,- Kč
oplocení k parc.č. 1273/2
- cena
7.574,- Kč
TTP na parc.č. 1273/2
- cena 114.983,- Kč
vše k.ú. Dejvice, zapsáno na LV 1831 - vlastnictví hl.m.Prahy, svěřeno MČ Praha 6
(celková výměra dvou pozemků je 781 m2 + dům, vše o celkové ceně 3,325.862,-Kč )
Cena nemovitostí je stanovena znaleckým posudkem č. 1514 - 07/07 ze dne 1.3.2007 Ing. J.
Novotného a cena pozemků odpovídá cenové mapě pro rok 2007 (tj. 2.690,- Kč/m2 ) a je
stanovena též ZP Ing. I. Zacha č. 676 - 247/06 ze dne 1.11.2006 .
Dům čp. 59 je zděná, samostatně stojící stavba, dvoupodlažní budova se sedlovou střechou.
Půdorysný tvar objektu je ve tvaru písmene L. Objekt je součástí komplexu budov bývalé
zemědělské usedlosti Pernikářka. Stavba dle dostupných údajů pochází z r. 1861. V domě je 5
bytových jednotek a všechny jsou pronajaty. Technický stav objektu je uspokojivý, stavba byla
průběžně udržovaná. AV převezme dům i s nájemníky a nájemními smlouvami..
AV ČR dá :
Kapličku sv. Michala na pozemku parc.č. 1281
- cena
89.802,- Kč
pozemek parc.č. 1281 - 50 m2 - zastavěná pl. a nádvoří
- cena 344.500,- Kč
pozemek č.parc, 1282 - 70 m2 - ost.plocha, jiná plocha
- cena 482.300,- Kč
vše k.ú. Dejvice, zapsáno na LV 1360 - vlastnictví ČR - Ústav organické chemie a biochemie
(celková výměra dvou pozemku je 120 m2 + kaplička, vše o celkové ceně 916.602,- Kč).
Cena nemovitostí je stanovena znaleckým posudkem č. 675 - 246/06 Ing. Zacha ze dne
1.11.2006 a cena pozemků odpovídá cenové mapě pro rok 2007 (tj. 6.890,- Kč/m2).
KMP svým zápisem z jednání dne 26.6.2007 doporučuje směnu nemovitostí.
Záměr směnit nemovitosti byl vyvěšen na úřední desce v termínu 4.7.2007 do 20.7.2007.
Rada MČ Praha 6 doporučuje ZMČ Praha 6 schválit výše uvedenou směnu nemovitostí.

Datum:
Zpracoval :

28.8.2007
Ing.R.Kocmanová - ved.odd. evidence a realizace majetku
Ing.Václav Pátek - vedoucí OSOM

Přílohy :

