
From: Gros Ondřej (P8) <Ondrej.Gros@praha8.cz>  
Sent: Friday, March 4, 2022 10:31 PM 
To: Kuchtová Perla Ing. Ph.D. (P8) <Perla.Kuchtova@praha8.cz> 
Cc: Šibravová Alice Bc. (P8) <Alice.Sibravova@praha8.cz>; Mutl Ondřej Mgr. Bc. (P8) 
<Ondrej.Mutl@praha8.cz>; Vítek Jiří (P8) <Jiri.Vitek@praha8.cz>; Hřebík Tomáš Ing. Ph.D. (P8) 
<Tomas.Hrebik@praha8.cz> 
Subject: Odpověď na interpelaci MČ Praha 8 
 
Vážená paní zastupitelko,  
 
Odpovídám na Vaši interpelaci ze ZMČ 2.2.2022.  
 
Paní Ing. Kuchtová, Ph.D. 

„Dobře děkuji za slovo, prosím pěkně já tady v zastoupení občanů městské části mám 

dotazy, které se týkají uzavřených smluv. V jednom případě jde o to, že rada městské části 

schválila uzavření smlouvy o spolupráci se společností Velesl s r.o. při realizaci projektu, Troja 

City Escape a smlouva měla být podle usnesení rady podepsaná do 17.12. 2021 a zatím není v 

registru smluv, takže co je příčinou toho, že ta smlouva není v registru smluv. 

Dále pak pan Ing. Arch. Lukáš Vacek Ph.D. na internetových stránkách městské části v 

rubrice zeptejte se dne 27. 12. 2021 uvedl, že v lokalitě Třešňovka došlo k dohodě s částí 

vlastníků pozemků. Mělo by tedy jít o další smlouvu a zatím tato smlouva také není v registru 

smluv, takže opět stejný dotaz jako v případě 1.Co se děje nebo, co se stalo, že není v registru 

smluv. 

Za třetí směna pozemků parcelních čísel 25/72 25/73 katastrální území Libeň 

za pozemek parc. č. 1118 v katastrálním území Troja. Bylo to projednáno komisi pro územní 

rozvoj rady městské části dne 19. 1. 2020 a tam je dotaz na velmi významný nepoměr 

navržených plnění, takže tady jako co, co je důvodem k tomu nepoměru vlastně v čem je ta 

dohoda děkuji, děkuji mnohokrát, samozřejmě odpověď může být i písemně.“ 

 
1) 
Smlouva o spolupráci se společností Vilesol s.r.o. byla schválena Radou MČ Praha 8 24.11.2021, 
nicméně není dosud smluvními stranami podepsána. Jakmile obě smluvní strany smlouvu podepíší, 
bude zveřejněna v registru. Smlouva se povinně zveřejňuje až po podpisu.  
2) 
V lokalitě Třešňovka došlo po jednání s vlastníky ke shodě na podmínkách a budoucí podobě území. 
Nyní oddělení plánování a rozvoje připravuje Smlouvu o spolupráci s investorem. Tato smlouva 
nebyla předložena, tudíž ani projednána Radou, z toho důvodu tedy nemůže být v registru smluv. 
V gesci má pan místostarosta Vítek. 
 
3) Po prohledání termínů jednání komise pro územní rozvoj jsem zjistil, že se žádné jednání komise 
dne 19.1. 2020 nekonalo. Nejblíž tomuto termínu bylo jednání dne 22.1. 2020, avšak komise neměla 
na programu vyjádření k Vámi zmíněné směně pozemků. Zápis KURPP ze dne 22.1. 2020 přikládám. 
Stanoviska k vyjádřením ke směnám, prodejům a pronájmům pozemků Hl.m. Prahy má v gesci pan 
radní Hřebík. 
 
S pozdravem 
 
Ondřej Gros, starosta MČ Praha 8 
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