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Vážený pane poslanče, 

k Vaší interpelaci týkající se stavu domu čp. 1088, který je součástí pozemku parc. 

č. 493/33 v k.ú. Libeň  (vila Milada) ze dne 13. září 2016 si Vám dovoluji sdělit, že současný stav 

objektu byl zapříčiněn řadou historických okolností. K vyjasnění uvádím stručnou historii 

tohoto objektu. 

Dům byl v r. 1978 vykoupen od původních vlastníků  pro účely výstavby areálu Kolejí 

a menzy Univerzity Karlovy v Praze. Rozhodnutím o umístění stavby ze dne 31. 03. 1978 byla 

stanovena podmínka, že objekt čp. 1088 (vila Milada) nebude dočasně  likvidován, ale bude 

použit pro účely zařízení staveniště. V průběhu výstavby, tj. v letech 1979 — 1988, byl objekt 

také jako zařízení staveniště  fakticky využíván — sloužil jako kanceláře a šatny dodavatele 

stavby a kancelář  technického dozoru investora. Následně  měl být objekt odstraněn. Na 

základě  žádosti investora výstavby Ředitelství školské výstavby po dokončení první fáze 

výstavby areálu kolejí souhlasil Odbor výstavby OÚ Praha 8 se změnou termínu demolice, 

a to až do doby "přímé kolize s navrhovanou další výstavbou areálu". Další fáze výstavby areálu 

VŠ kolejí předpokládala v lokalitě  výstavbu dalších výukových objektů  univerzity. 

V letech 1991 — 1999 probíhal restituční spor o vrácení objektu původním vlastníkům, který 

byl pravomocně  ukončen až v roce 2000 s tím, že objekt se původním vlastníkům nevydává. 

Do doby ukončení restitučního sporu nebylo možné ze strany státu do objektu vkládat žádné 

finanční prostředky, a stavebně  technický stav objektu se z tohoto důvodu postupně  
zhoršoval. Následně  probíhala řada jednání mezi Univerzitou Karlovou, Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem financí o bezúplatném převodu objektu na Univerzitu 

Karlovu. Ministerstvo financí však závěrem konstatovalo absenci veřejného zájmu na 

bezúplatném převodu objektu UK Praha. Objekt byl současně  také opakovaně  nabízen 

k využití jinými státními institucemi, ale bezúspěšně. 

Teprve v roce 2016 bylo změnou zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 

a jejím vystupování v právních vztazích, umožněno objekt, jako trvale nepotřebný pro 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, převést na Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových. V současné době  se připravují doklady k předání objektu na tento úřad, který za 

stát rozhodne, jak s objektem dále naložit. Souběžně  rovněž probíhá trojstranné jednání mezi 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Úřadem pro zastupování státu ve věcech 



majetkových a Univerzitou Karlovou, jehož cílem je koordinace všech kroků  tak, aby předání 

pozemků  proběhlo hladce a současně  byly vytvořeny podmínky pro další rozvoj univerzity. 

Věřím, vážený pane poslanče, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jako 

instituce specializovaná na tuto problematiku se postará o to, aby s majetkem bylo naloženo 

co nejúčelněji a nejhospodárněji a nadále nebyl předmětem podnětů  občanů  nejen Městské 

části Praha 8. 
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