
Úřad městské části Praha 9
Ing. Příplata, vedoucí odboru správy majetku
CO: Ing. Toman Leoš – tajemník ÚMČ Praha 9
Sokolovská 324/14, 190 00 Praha 9

Negativní stanovisko a podnět k prošetření záměru na směnu 
pozemků se společností TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s. ,  
zveřejněného na el. úřední desce 23. 12. 2015.

Z podkladů záměru je zřejmé, že se jedná o nevýhodnou a asymetrickou směnu 
pozemků z vlastnictví HMP svěřené do péče městské části Prahy 9. 

Opakované žádáme, aby systém přístupů do území přírodní památky proseckých skal 
a současně vedení procházkových tras vzešel z veřejné diskuze s občany Prahy 9.  
Místostarostou Davídkem slíbená studie revitalizace přírodní památky, která by mohla
být vstupem do diskuse, taktéž nebyla i po urgencích zaslána. Až výstupy z řádné 
veřejné diskuze mohou popřípadě vyvolat potřebu  změn  v   nemovitém majetku  MČ
Prahy 9, potažmo HMP.  

Navrhované oddělení části pozemku č. 30/28 k.ú. Prosek je pro MČ velmi nevýhodné, 
neboť se jedná o  funkční využití ZMČ - zeleň městská a krajinná a tato je součástí 
celoměstského systému zeleně.

 V území lze najít jiná řešení, která nebudou zatížena riziky pramenícími z vedení 
přístupové cesty do území proseckých skal formou věcného břemene. MČ by se 
naopak měla soustředit na získání pozemku č. 30/9, který byl dříve vstupem do 
přírodní památky a v současné době je v soukromém vlastnictví.

Žádáme, aby Odbor správy majetku MČ Praha 9 při svých záměrech respekvotal  
materiál Zastavovací podmínky Prosek - Amerika, Praha 9 zpracovaný Útvarem 
rozvoje hl. m. Prahy na žádost Městské části Praha 9 v roce 2005 jako územně 
plánovací podklad (regulativ využití území), který bude sloužit stavebnímu úřadu 
Městské části Praha 9 pro upřesnění územně plánovací činnosti v tomto území. 

Dále upozurňujeme na závažné formální nedostatky zveřejněneho zámeru, tento 
dokument neobsahuje číslo jednací ani datum vyhotovení.

Požadujeme , aby tento bod byl zařazen k veřejnému projednání

V Praze dne  4. 1. 2016 

za Krocan, o.s.    Josef Rauvolf - předseda

Krocan, o.s., Pod Krocínkou 6, 190 00 Praha 9   

             


