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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části

1) schvaluje

prodej pozemků parc. č. 107/6 o výměře 4 m2 a 1554/8 o výměře 3 m2, obec Praha,
k.ú. Čakovice, manželům Ing. Aleně Šimkové a JUDr. Ing. Vlastimilu Šimkovi, oba
bytem , za celkovou cenu 32 088,- Kč.
Pozemky parc. č. 107/6 a 1554/8 vznikly oddělením z pozemků parc. č. 107 a 1554
obec Praha, k.ú.Čakovice, na základě oddělovacího geometrického plánu č. 2250-12/2020,
vyhotoveného Ing. Michalem Petrem dne 10.3.2020.

V Praze dne 22.04.2020



Důvodová zpráva

Manželé Šimkovi se v důsledku revize katastru nemovistostí - zpřesnění polohopisu - dostali do
situace, že jejich dům č.p. 85 je vymezen i na nově definovaných pozemcích, ZMČ již schválila

prodej pozemků parc. č. 107/2 (4 m2) a 1554/4 (3 m2) v obci Praha, k.ú. Čakovice, které jsou ve
vlastnictví Hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha-Čakovice a jsou vymezeny dle geometrického
plánu č. 1999-102/2018, vyhotoveného firmou AGs-plán dne 23.10.2018. ZMČ již schválilo tento
prodej na svém 7. zasedání dne 23.9.2019 usnesením č. Z-7/10/19.

Následně byla podepsána kupní smlouva č. 440/19 na tyto pozemky, uhrazena plná kupní
cena a podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. K zápisu nedošlo,
z důvodu toho, že geometrický plán nelze v katastu nemovitostí vyznačit, neboť nenavazuje
na stav grafických údajů v katastru nemovitostí (což bylo způsobeno probíhající revizí katastru
nemovitostí). Díky tomu jsme vzali podaný návrh na vklad vlastnického práva zpět, nechali
vyhotovit nový geometrický plán, který změnil čísla vymezených pozemků, kdy výměra zůstala
stejná, což je nutné opět schválit v ZMČ.

Následně bude podepsán dodatek ke kupní smlouvě, kde bude upraven předmět prodeje na nové
označení pozemků parc. č. 107/6 a parc. č. 1554/7 v obci Praha, k.ú. Čakovice.

Související materiály jsou k nahlédnutí na odboru životního prostředí a majetkoprávním.

 









Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha
Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8

tel.: 284041111, fax: 284042022, e-mail: kp.praha@cuzk.cz, ID dat. schránky: 6cwid5c

V Praze  dne 29.01.2020
Číslo jednací:  V-74654/2019-101/12

USNESENÍ O ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha rozhodl v řízení o povolení 
vkladu změny Vlastnictví k nemovitostem P: 107 k.ú. Čakovice, P: 1554 k.ú. Čakovice v katastrálním 
území Čakovice na základě Smlouvy kupní č. sml. 440/2019  ze dne 17.10.2019.; sdělení účastníka  
ze dne 23.09.2019.;souhlas k právnímu jednání č. j. MHMP 2293817/2019  ze dne 12.11.2019.; 
Sdělení stavebního úřadu o schválení navrhovaného záměru dělení či scelování pozemků č. j. MC18 
26373/2019 OVÚR  ze dne 30.09.2019.; Návrhu na vklad  ze dne 22.11.2019., jehož účastníky jsou 
Městská část Praha-Čakovice, IČ 231291, náměstí 25. března 121/1, Čakovice, 19600 Praha 9; 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ 64581, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1; Šimková 
Alena Mgr., datum narození   Šimek Vlastimil 
JUDr. Ing.,  vedeném pod sp. 
zn. V-74654/2019-101,  podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

řízení se zastavuje

Odůvodnění:

Dne 22.11.2019 11:56:54 byl Katastrálnímu úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha 
(dále jen “katastrální úřad“) doručen návrh na vklad změny Vlastnictví do katastru nemovitostí 
na základě shora uvedené Další listiny ve spisu zpětvzetí návrhu 2x ze dne 27.01.2020.; Smlouva 
kupní č. sml. 440/2019  ze dne 17.10.2019.; Sbírka listin sdělení účastníka  ze dne 23.09.2019.; Sbírka 
listin souhlas k právnímu jednání č. j. MHMP 2293817/2019  ze dne 12.11.2019.; Sdělení stavebního 
úřadu o schválení navrhovaného záměru dělení či scelování pozemků č. j. MC18 26373/2019 OVÚR  
ze dne 30.09.2019.; Návrh na vklad  ze dne 22.11.2019. (dále jen „návrh na vklad“).

Návrh na vklad byl učiněn účastníkem řízení Městská část Praha-Čakovice jako  navrhovatelem.

Podáním doručeným katastrálnímu úřadu dne 28.01.2020 vzal navrhovatel  Městská část 
Praha-Čakovice návrh na vklad zpět.

Účastníci řízení  Šimková Alena Mgr., Šimek Vlastimil JUDr. Ing.  vyjádřili se zpětvzetím návrhu 
na vklad souhlas, a to podáním doručeným katastrálnímu úřadu dne 28.01.2020.

Až do vydání rozhodnutí může žadatel (navrhovatel) vzít žádost (návrh na vklad) zpět [§ 45 odst. 4 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“)]. Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního 
řádu správní orgán zastaví usnesením řízení, vzal-li žadatel (navrhovatel) svou žádost (návrh na vklad) 
zpět; je-li žadatelů více, musí se zpětvzetím souhlasit všichni žadatelé (navrhovatelé). Vkladové řízení 
se však podle § 16 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) zastaví 
pouze v případě, že s tím souhlasí všichni účastníci vkladového řízení.

Katastrální úřad dospěl k závěru, že výše uvedeným úkonem navrhovatele a účastníků řízení byly 
podmínky zákona naplněny.



Proto katastrální úřad řízení v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu usnesením 
zastavuje.

Poučení:

Proti tomuto usnesení se lze odvolat ve lhůtě patnácti dnů ode dne jeho oznámení (§ 83 odst. 1 a § 72 
odst. 1 správního řádu) k Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Praze (§ 89 odst. 1 
správního řádu, § 4 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech).

Odvolání se podává prostřednictvím Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální 
pracoviště Praha (§ 86 odst. 1 správního řádu), a to v počtu vyhotovení odpovídajícím počtu 
účastníků řízení (§ 82 odst. 2 správního řádu).

Odvolání proti tomuto usnesení nemá odkladný účinek (§ 76 odst. 5 správního řádu).

Bc. Jana Radilová, v. r.
Právní oddělení I., úředně oprávněná osoba KU 
Pro hlavní město prahu

otisk úředního razítka

Rozdělovník:

1 x Šimek Vlastimil JUDr. Ing., 
1 x Šimková Alena Mgr.,
1 x Městská část Praha-Čakovice, náměstí 25. března 121/1, Čakovice, 19600 Praha 9
1 x Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, Pod sídlištěm 1800/9, 
Kobylisy, 18214 Praha 8

Za správnost vyhotovení: Kolář Petr.



Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha
Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8

tel.: 284041111, fax: 284042022, e-mail: kp.praha@cuzk.cz, ID dat. schránky: 6cwid5c

Městská část Praha-Čakovice

náměstí 25. března 121/1

Čakovice

196 00 Praha 96

Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne:

V-74654/2019-101/9          /          Radilová Jana Bc. / 23.01.2020

Seznámení s podklady pro rozhodnutí

Dne 22.11.2019 11:56:54 byl Katastrálnímu úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha 
(dále jen “katastrální úřad“) doručen návrh na vklad změny Vlastnictví do katastru nemovitostí  
na základě Smlouvy kupní č. sml. 440/2019 ze dne 17.10.2019.; sdělení účastníka ze dne 23.09.2019.; 
souhlas k právnímu jednání č. j. MHMP 2293817/2019 ze dne 12.11.2019.; Sdělení stavebního úřadu 
o schválení navrhovaného záměru dělení či scelování pozemků č. j. MC18 26373/2019 OVÚR ze dne 
30.09.2019.; Návrhu na vklad ze dne 22.11.2019. uzavřené mezi účastníky řízení Městská část 
Praha-Čakovice, IČ 231291, náměstí 25. března 121/1, Čakovice, 19600 Praha 9; HLAVNÍ MĚSTO 
PRAHA, IČ 64581, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1; Šimková Alena Mgr., datum 
narození ; Šimek Vlastimil JUDr. Ing., datum 
narození   týkající se nemovitosti P: 107 k.ú. 
Čakovice, P: 1554 k.ú. Čakovice v katastrálním území Čakovice (dále jen “návrh na vklad“).

Doručením výše uvedeného návrhu na vklad bylo zahájeno řízení o povolení vkladu do katastru 
nemovitostí vedené katastrálním úřadem pod sp. zn. V-74654/2019-101.

Katastrální úřad přezkoumal tento návrh podle § 17 a 18 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zjistil, že navrhovaný vklad nelze 
povolit, neboť:

Navrhovaný vklad nenavazuje na dosavadní zápisy v katastru nemovitostí dle § 17 odst. 1 písm. g) 
katastrálního zákona.

Přezkoumáním předložené listiny bylo zjištěno, že geometrický plán nelze v katastru nemovitostí 
vyznačit, neboť nenavazuje na stav grafických údajů v katastru nemovitostí. V rámci revize údajů 
katastru nemovitostí, provedené po potvrzení geometrického plánu, se skutečným stavem byl zjištěn 
nesoulad a došlo k doplnění dalších prvků polohopisu a zpřesnění geometrického a polohového určení 
parcely č. 106 k.ú. Čakovice, a to v řízení Z-4812/2019-101, o čemž byli vlastníci nemovitosti písemně 
vyrozuměni.

S ohledem na uvedené nelze vyznačit změny v katastrální mapě dle předloženého geometrického 
plánu č. 1999-102/2018 k.ú. Čakovice, neboť ten již nenavazuje na provedené zpřesnění 
geometrického a polohového určení parcely.

Dle ustanovení § 17 odst. 5 z.č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, zkoumá Katastrální úřad 
skutečnosti dle § 17 odst. 1-4 katastrálního zákona podle stavu, jaký tu byl v okamžiku podání návrhu 
na vklad. Z tohoto důvodu nelze vytýkanou vadu v průběhu stávajícího řízení již jakkoli účinně zhojit.

Katastrální úřad Vám tímto sděluje, že podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 
jen „správní řád“), máte možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí a vyjádřit své stanovisko 
k výše uvedeným skutečnostem. Můžete tak učinit ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, 
a to písemně nebo osobně Termín jednání v uvedené věci je vhodné předem telefonicky dojednat 



s podepsanou oprávněnou úřední osobou.

V dané věci můžete rovněž využít postupu podle § 45 odst. 4 správního řádu, tj. vzít podaný návrh 
na vklad zpět. Se zpětvzetím návrhu na vklad musí souhlasit všichni účastníci řízení.

Katastrální úřad poté řízení zastaví. V případě, že účastníci návrh na vklad nevezmou zpět, Katastrální 
úřad návrh na vklad zamítne.

Budete-li se v této věci obracet na katastrální úřad, uveďte, prosím, tuto spisovou značku: 
V-74654/2019-101.

Bc. Jana Radilová, v. r.
Právní oddělení I., úředně oprávněná osoba KU 
Pro hlavní město prahu

Rozdělovník:

1 x Šimek Vlastimil JUDr. Ing., 
1 x Šimková Alena Mgr., 
1 x Městská část Praha-Čakovice, náměstí 25. března 121/1, Čakovice, 19600 Praha 9
1 x Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, Pod sídlištěm 1800/9, 
Kobylisy, 18214 Praha 8

Za správnost vyhotovení: Třetina Lukáš.




















