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Městská část Praha-Lysolaje 

Zastupitelstvo městské části 

USNESENÍ 

10. zasedání Zastupitelstva 

konaného dne 15. dubna 2020, od 16:00 hodin 

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI 

PRAHA-LYSOLAJE 
 

Usnesení č. 1/10/2020  

 

Zastupitelstvo městské části Praha – Lysolaje  s c h v a l u j e 

program 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Lysolaje:  

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2) Schválení programu 

3) Zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 491/1 k. ú. Lysolaje – 

stavba kanalizační stoky 

4) Zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 490/7, 490/11, 491/7, 

492/1, 494, 499/3, 522 v k. ú. Lysolaje – zřízení podzemního 

kabelového vedení NN, VN 

5) Zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 491/7 v k. ú. Lysolaje – 

stavební akce Praha - Lysolaje, Štěpnice, nová dTS, kVN, kNN, Dolina 

6) Směna pozemku parc. č. 490/52 k. ú. Lysolaje za pozemky parc. č. 

424/7 a parc. č. 424/8 k. ú. Lysolaje 

7) Zprávy komisí 

8) Organizační, různé 

9) Diskuse 

 

 

Usnesení č. 2/10/2020 

 

s c h v a l u j e  návrh smlouvy se společností Dalavrien s.r.o., se 

sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha 6 o zřízení služebnosti na 

pozemku parc. č. 491/1 k. ú. Lysolaje – stavba kanalizační stoky, 

která tvoří přílohu č. 4 originálu zápisu z 10. zasedání 

Zastupitelstva Městské části Praha–Lysolaje. 

 

Usnesení č. 3/10/2020 

s c h v a l u j e  návrh smlouvy se společností PREdistribuce, a. 

s.,se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00 o zřízení 

služebnosti na pozemcích parc. č. 490/7, 490/11, 491/7, 492/1, 494, 

499/3, 522 v k. ú. Lysolaje z důvodu zřízení podzemního kabelového 

vedení NN, VN, která tvoří přílohu č. 5 originálu zápisu z 10. 

zasedání Zastupitelstva Městské části Praha–Lysolaje. 
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Usnesení č. 4/10/2020 

s c h v a l u j e  návrh smlouvy se společností PREdistribuce, a. 

s.,se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00 o zřízení 

služebnosti na pozemku parc. č. 491/7 k. ú. Lysolaje z důvodu zřízení 

podzemního kabelového vedení NN, VN, která tvoří přílohu č. 6 

originálu zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha–

Lysolaje. 

 

Usnesení č. 5/10/2020 

r u š í v celém rozsahu usnesení č. 2/7/2019 ze dne 10. 10. 2019 

a 

s c h v a l u j e  směnu pozemků parc. č. 490/52 o výměře 41 m² k.ú. 

Lysolaje, který byl oddělen geometrickým plánem č. 771-355/2019 z 

pozemku parc.č. 490/2 k.ú. Lysolaje, zapsaného na LV 414 pro Hlavní 

město Praha, Mariánské nám. 2 za pozemky parc. č. 424/7 o výměře 26 

m², který byl oddělen geometrickým plánem č. 771 – 355/2019 z pozemku 

424/2 zapsaného na LV 1061 pro Janu Tržickou, Dolina 76/5, Praha-

Lysolaje a parc. č. 424/8 o výměře 15 m² k.ú. Lysolaje, který byl 

oddělen geometrickým plánem č. 771 – 355/2019 z pozemku 424/3 k. ú. 

Lysolaje, zapsaného na LV 1060 pro Jiřího Kletečku, Dolina 76/5, 

Praha-Lysolaje 

a 

s c h v a l u j e vzor směnné smlouvy, který tvoří přílohu č. 7 

originálu zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-

Lysolaje. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 20. dubna 2020 

 

 

Zapisovatel:  Ing. Tomáš Mokrejš   dne  

 

  

 

Ověřovatelé:  Ing. Dana Malečková   dne  

 

 

 

   Michaela Císařovcá   dne  

 

 

V Praze dne  

     

             

        Ing. Petr Hlubuček  

             starosta 


