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Kyje z hlediska majetku MČ Praha 14

Vážení čtenáři,

procházka po Praze 14 pokračuje. Dnes se budeme věnovat objektům v majetku naší městské části, které se nacházejí na
katastrálním území Kyje.

1. Objekt čp. 1218 v Kostlivého ul. - mateřská škola
Byl postaven podnikem Kovošrot s. p.jako součást občanské vybavenosti sídliště Jahodnice, a to v roce 1985. Podle ustanovení
zákona čís. 172/1991Sb. a rozhodnutí ministerstva školství areál přešel do majetku obce Hlavní město Praha a byl svěřen do
správy nejprve Městské části Praha-Kyje, od roku 1995 Městské části Praha 14. V současné době slouží potřebám mateřské
školy.

2. Objekt čp. 454, dům se zahradou v Osické ul. - mateřská škola (viz horní foto)
Tato vila byla postavena v roce 1935. Po roce 1945, kdy byl majetek konfiskován, v něm byla umístěna mateřská škola.
Obdobně jako u ostatních školských zařízení byla zákonem čís. 172/1991 Sb. a rozhodnutím ministerstva školství převedena do
majetku obce Hlavní město Praha a svěřena naší městské části.

3. Objekt čp. 14 - ul. Prelátská - bývalá škola a družina
Tento objekt sloužil od roku 1948 jako škola: kapacitně doplňoval hlavní školní budovu v Šimanovské ulici čp. 16. Kolaudace
objektu v současné podobě proběhla v roce 1935. Po konfiskaci v roce 1945 objekt přešel do majetku státu a v roce 1947 byl
definitivně upraven na školní budovu. Podle zákona čís. 172/1991 Sb. a rozhodnutí min. školství se budova stala vlastnictvím
Hlavního města Prahy a od roku 1992 je ve správě nejprve Městské části Praha-Kyje, nyní Městské části Praha 14. Pro
nevyhovující prostředí, vlhkost objektu, hluk z Broumarské ulice byl v roce 1996 školní provoz v budově ukončen a nyní se objekt
prozatím využívá k podnikatelské činnosti.

4. Objekt čp. 16 - Šimanovská ul. - základní škola 
Objekt byl vybudován Školní obcí osad Kej, Hostavic, Malešic, Počernic a Štěrbohol přibližně v roce 1896 jako školní budova
pro žáky Hostavic a Kyjí na pozemcích zakoupených od Obce Kyje. V roce 1915 a 1935 byl přestavěn a rozšířen, v roce 1994 tu
vznikla nástavba s dalšími učebnami. Nyní je objekt v majetku obce Hlavní město Praha svěřen Městské části Praha 14.

5. Objekty čp. 21 a 38 - Šimanovská ul. a Krčínovo nám. - obytné domy
Oba tyto objekty byly po roce 1945 ve vlastnictví vystěhovaleckého fondu. V roce 1950 přešly do správy MNV Kyje a byly
předány Státnímu plemenářskému podniku Xaverov, pravděpodobně jako byty zaměstnanců. Po privatizaci Státního statku
Praha přešly jako obytné budovy do majetku Hlavního města Prahy a v roce 2000 byly svěřeny Městské části Praha 14.

6. Objekt čp. 25 - Broumarská ulice - ubytovna
Objekt je veden ve složce č. 7 pozemkové knihy pro k. ú. Kyje jako majetek původně Fridricha Freye. Po konfiskaci v roce 1945
přešel do majetku státu a pod správu Místního národního výboru Kyje. V letech 1958 - 1965 byl částečně pronajat státnímu
podniku Elektrokeramika. V roce 1991 jako bytový dům přešel do vlastnictví Hlavního města Prahy a byl svěřen do správy
Městské části Praha-Kyje. V roce 1993 byl objekt pronajat ve stavebně velmi špatném stavu nájemci, který ho zrekonstruoval na
ubytovnu. V roce 1995 objekt přešel na nově vzniklou Městskou část Praha 14. Pronájem skončil v závěru roku 2001. Do tohoto
objektu budou vystěhováni neplatiči z obecních bytů.

7. Objekt čp. 47 v Šimanovské ul., staré Kyje - kulturní dům (viz foto)
V roce 1909 požádal hostinský Josef Vrkota o stavební povolení ke stavbě hotelu. Poslední majitelkou od roku 1936 byla Klára
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Silbersteinová. Dne 12. 12. 1940 bylo vloženo vlastnické právo pro Vystěhovalecký fond protektorátu Čechy a Morava. Po válce
byla na nemovitost uvalena národní správa podle dekretu prezidenta republiky ze dne 19. 5. 1945. Od roku 1947, pod správou
místního národního výboru , v objektu působily RaJ Říčany, ochotnická společnost "Jarosť" a bydleli zde dva nájemníci. V roce
1958 MNV Kyje rozhodl o přestavbě na kulturní dům v akci "Z". Přestavba probíhala v letech 1961-1962. Dne 16. června 1961
byl přikoupen dům čp. 46. Je zajímavé sledovat, kým byl vlastně tento objekt původně hotelového typu využíván, protože jeho
majitelem byl obrazně řečeno stále stát a sloužil pro jeho potřeby. Např. dne 12. 5. 1969 byla předmětná nemovitost převedena
na "Osvětovou besedu Praha 9 Kyje" a v roce 1971 rozhodnutím rady MNV se název změnil na "kulturní dům". Podle ustanovení
odst. 2 § 1 zákona čís. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do majetku obcí přešly shora
uvedené nemovitosti, s účinností k 24. 5. 1991, do vlastnictví Hlavního města Prahy a později byly svěřeny Městské části Praha
14. V současné době je objekt v dlouhodobém pronájmu. Je v něm kulturní sál a restaurace.

8. Objekt čp. 1312, Tálinská ul. - restaurační zařízení Kyje-Aloisov
Dne 18. 4. 1989 bylo vydáno stavební povolení na stavbu "agitační středisko Aloisov". Kolaudována byla v roce 1993 a brzy nato
rekolaudována pro účely pohostinství. Restaurační zařízení je tam dodnes. Od začátku slouží členům Rybářského svazu i jako
schůzovní místnost.

9. Objekt čp. 652 ve Splavné ul. - restaurační zařízení Kyje-Hutě
Tento objekt byl vybudován z finanční sbírky místních občanů Obce Kyje asi jako kulturní dům (nelze přesně určit), a to na základě
výměru z 21. listopadu 1940. Dokončen byl v roce 1941. Jako prodejna potravin byl využíván od roku 1962. V letech 1981 a
1982 proběhla v akci "Z" přestavba objektu pro potřeby agitačního střediska Kyje-Hutě. V roce 1991 se stala majitelem obec
Hlavní město Praha, svěřeno Městské části Praha Kyje, od roku 1995 Městské části Praha 14. V současné době slouží jako
restaurační zařízení v pronájmu od obce.

10. Objekt čp. 907 - Metujská ulice - nebytový 
Objekt byl postaven jako jesle pro obyvatele Kyjí a sídliště Lehovec v roce 1977. Podle privatizačního projektu jeselských
zařízení v Praze 9 byl převeden do majetku obce Hlavního města Prahy a svěřen Městské části Praha 14. Nyní je objekt
částečně pronajat - neziskovou organizací je využíván i komerčně.
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