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Vážená paní magistro,
dovolte mi, abych v reakci na Vaši interpelaci týkají
cí se možnosti získání Veleslavínského

zámku, kterou jste přednesla při jednání Zastupitelstva
městské části Praha 6 dne 19. dubna
2018, uvedl následující.
Ve své interpelaci jste vyjádřila názor, který pravd
ěpodobně zastává většina obyvatel Prahy

6, či alespoň obyvatelé okolních lokalit Veleslavín
ského zámku, a to jeho získání do
vlastnictví hl. m. Prahy, následně jeho svěření do
správy městské části Praha 6 (dále jen
„MČ Praha 6“) a možnost jeho využívání širokou veřejn
ostí. K dané věci si jednak dovoluji
odkázat na odpověď pana starosty a též moji reakci
, které byly učiněny přímo na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 6 dne 19. dubna 2018
a dále si Vám dovoluji již poskytnuté
informace upřesnit vtom smyslu, že vsoučasné
době probíhají jednání mezi příslušnými
zástupci hl. m. Prahy a zástupci Úřadu pro zastu
pování státu ve věcech majetkových
ohledně možnosti nabytí nemovitých věcí tvořících
areál Veleslavínského zámku formou
bezúplatného převodu vlastnického práva 2 České
republiky na hl. m. Prahu.
MČ Praha 6 před časem požádala hl. m. Prahu
o zahájení jednání s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových ohledně možno
stí bezúplatného nabytí nemovitých
věcí tvořících areál Veleslavínského zámku do vlastnictví
hl. m. Prahy a jejich následného
svěření do správy Městské části Praha 6. Předmětná žádos
t byla sepsána v návaznosti na
získání informace o ukončení nájemního vztahu se společ
ností Canadian Medical Care,
Česká republika spol. s r.o. MČ Praha 6 ve své žádost
i rovněž nastínila předpokládané
budoucí využití areálu Veleslavínského zámku pro sociál
ně zdravotní účely, či školství. V

dané souvislosti pak Městská část Praha 6 vyslovila svůj
názor, kdy s ohledem na
uvažované budoucí využití má za to, že by mohla být
splněna podmínka bezúplatného

převodu, a to existence veřejného zájm
u ve smyslu ustanovení § 22 odst. 3 záko
na č.

219/2000 Sb., o majetku České republiky, v plat
ném znění.
Otázku existence či neexistence veřejného zájm
u ve výše uvedeném smyslu je však třeba
posuzovat z hlediska státu nikoliv nabyv
atele, čemuž rovněž odpovídá výklad přís
lušného
zákonného ustanovení zastávaný Minister
stvem financí ČR jakožto gestora zákona
č.
219/2000 Sb., o majetku České republiky.
Kdoloženi veřejného zájmu, resp. dopl
nění
skutečnosti jemu svědčících byla MČ
Praha 6 aktuálně vyzvána přímo Úřad
em pro

zastupování státu ve věcech majetkových.
Vdané souvislosti je nyní na MČ Praha 6
připravována příslušná korespondence. Jak
jsem již uvedl výše, v současné době probíhají
jednání o možnosti bezúplatného získání Vele
slavínského zámku. Vpřipadé, že by tato
jednání nebyla úspěšná, bude jednáno o
úplatném převodu.

S pozdravem

Vážená paní
Mgr. V

