
 

 

Městská část Praha 9
 

15. Rada městské části
ze dne 07.09.2021

 
USNESENÍ

č. Us RMČ 434/21
 

schválení stanoviska MČ Praha 9 ke směně pozemků mezi MHMP
a společností Prosek Point a.s., a to části pozemku parc. č. 1188 o
výměře cca 70 m2 k.ú. Prosek, ve vlastnictví HMP, ve správě TSK hl.m.
Prahy, za části pozemků parc. č. 615/179, parc. č. 615/9, parc. č.
614/1, parc. č. 614/1, parc. č. 643/56, parc. č. 643/56, o celkové
výměře cca 1625 m2, všechny v k.ú. Prosek, ve vlastnictví společnosti
Prosek Point a.s. za účelem umístění městského mobiliáře na pozemku
parc.č. 643/56 k.ú. Prosek a sjednocení souvisejících pozemků do
vlastnictví hl. m. Prahy

 
Rada městské části

 
1. schvaluje
 vydání souhlasného stanoviska MČ Praha 9 ke směně pozemků mezi HMP a

společností Prosek Point a.s., a to části pozemku parc. č. 1188 o výměře cca 70 m²
k.ú. Prosek, ve vlastnictví HMP, ve správě TSK hl.m. Prahy, za části pozemků parc.
č. 615/179 o výměřě 226 m² - chodník, parc. č. 615/9 o výměře cca 640 m² - cesta
přes park, parc. č. 614/1 o výměře cca 116 m² - cesta přes park, parc. č. 614/1
o výměře cca 19 m² - chodník, parc. č. 643/56 o výměře cca 54 m² - chodník k
parku, parc. č. 643/56 o výměře cca 570 m² - chodník včetně zastávky a sloupu s
hodinami, vše v k.ú. Prosek, ve vlastnictví společnosti Prosek Point a.s. za účelem
umístění městského mobiliáře na pozemku parc.č. 643/56 k.ú. Prosek a sjednocení
souvisejících pozemků do vlastnictví hl. m. Prahy. Text stanoviska je přílohou tohoto
usnesení.

 



2. ukládá
 1. uvolněnému členu RMČ Praha 9 

1.1. podepsat stanovisko MČ Praha 9 
 

 realizovat usnesení
 Zodpovídá: JUDr. Jana Nowaková Těmínová Termín: 30.09.2021
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Mgr. Tomáš Portlík Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9 místostarosta MČ Praha 9

 


