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            V Praze dne 19.10. 2011 
27/11/VOD 

UMCP14/11/34513/SEK/JANE 

Vážený pane Šebku,  
 
zasílám Vám odpověď na interpelaci vznesenou  na 5. ZMČ Praha 14 dne 20. 9. 2011 
 

1) Ulice Za Rokytkou – garáže 
Stavby řadových garáží nacházející se v blízkosti komunikace Za Rokytkou, umístěné           
na pozemcích parc. č. 2626/4, parc. č. 2626/6, parc. č. 2626/11 až 22, parc. č. 2626/24 až 26, 
parc. č. 2626/46 až 48, parc. č. 2626/50, parc. č. 2626/52, parc.č. 2626/56 až 64, k. ú. Kyje 
byly odstraněny na základě smlouvy o dílo firmou Josef Brabec – AMIGO, se sídlem 
Dvořákova 1343, Louny. Vyklizené pozemky byly ÚMČ Praha 14 předány dne 17. 6. 2011. 
V současné době jsou tyto pozemky nabídnuty k využití. 
 
2) Pronajímání zahrádek 
Pozemky podél ulice Vlkovická parc. č. 924 o výměře 11 441 m2 a 925 o výměře 5 502 m2, 
k. ú. Kyje jsou od roku 1994 předmětem nájemní smlouvy se ZO Českého zahrádkářského 
svazu Kyje Jiráskova čtvrť. Na těchto pozemcích byla nájemcem zřízena zahrádkářská 
kolonie. Nájemní smlouva je uzavřena na výše uvedené pozemky o celkové výměře 
14 895 m2 s tím, že náhrada za užívání se stanoví jen za využitelnou plochu 10 828 m2. 

Část pozemku parc. č. 924, k. ú. Kyje, kde se v současné době nacházejí panely a žulové 
obrubníky, byla využívána od roku 1995 průběžně jako zařízení staveniště a skládka materiálu 
při rekonstrukci okolních komunikací a sítí včetně kanalizace. Tato část pozemku není 
součástí zahrádkářské kolonie a ani předmětem výše uvedené nájemní smlouvy. Pozemek 
dočasně slouží k uskladnění výše uvedeného stavebního materiálu, a to až do měsíce června 
2012, kdy se plánuje jeho využití při výstavbě sportovního areálu v ZŠ Vybíralova. 

 

S pozdravem  
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