
 
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si Vás dovoluji 
požádat o sdělení, na jakém právním základě byly vaším ministerstvem v letech 2008 a 2009 
uděleny souhlasy (č.j. 425/34475/2007/113/Pu a č.j. 425/35530/2009/92/Bu) s převodem 
pozemků pare. č. 1746/79 a 1746/87 pod dálnicí E55 v úseku Cínovecká, Praha 8 z vlastnictví 
Státního statku hl. m. Prahy na hl. m. Prahu, ke kterým posléze došlo smlouvami  
č. INO/23/02/005398/2008 a INO/23/02/006977/2009. 
Zejména žádám o informaci, z jakého důvodu došlo v uvedeném případě k převodu  
na hl. m. Prahu a ne na stát, pokud podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, je vlastníkem dálnic a silnic I. třídy ex lege stát. Převodem dotčených 
pozemků na hl. m. Prahu není dodržena jednota vlastnictví pozemku a komunikace. 
V této souvislosti si Vás dovoluji požádat o sdělení, zda existuje interní instrukce či zavedená 
praxe, která by upravovala výše uvedený postup (tj. převod pozemku pod komunikacemi  
dle § 9 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb. na hl. m. Prahu). 
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Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
K Vaší žádosti ze dne 11. 9. 2013 o poskytnutí informace v souladu se zákonem  
č. 106/1999 Sb. ve věci udělení souhlasu Ministerstva financí s převodem pozemků  
p.č. 1746/79 a p.č. 1746/87 v k.ú. Ďáblice pod dálnicí E55 v úseku Cínovecká, Praha 8,  
na hl. m. Prahu, podávám následující informaci. 
Před realizací zmíněného majetkového převodu náležely předmětné pozemky do vlastnictví 
České republiky, právo hospodařit s nimi měl státní podnik Státní statek hl. m. Prahy  
"v likvidaci". 
V letech 2007 a 2009 požádal likvidátor tohoto státního podniku Ministerstvo financí  
o udělení souhlasu s převodem obou pozemků do vlastnictví hl. m. Prahy, a to na základě 
ustanovení § 47 b č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,  
ve znění pozdějších předpisů. Obě žádosti likvidátora státního podniku byly doloženy 
písemným vyjádřením organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen "ŘSD ČR"), v němž 
se uvádí, že předmětné pozemky jsou součástí severojižní magistrály, a tudíž nesouvisí  
se správou ani provozem dálnice D8, jsou pro ŘSD ČR nepotřebné a lze je převést  
např. na Magistrát hl. m. Prahy, na jehož území se nacházejí. Doloženo bylo i stanovisko 
Magistrátu hl. m. Prahy, nepřímo potvrzené vyjádřením ŘSD ČR, z něhož vyplývá, že správu 
a údržbu území, na němž se nacházejí předmětné pozemky, zajišťuje pražská příspěvková 
organizace Technická správa komunikací hl. m. Prahy. 
Po řádném posouzení a projednání vydalo ministerstvo v obou případech souhlasné 
stanovisko k návrhu likvidátora na převod majetku. (Čísla jednací těchto stanovisek jsou 
uvedena ve Vašem dopise.) 
Pokud se jedná o interní instrukci, která by v rámci vnitřního posouzení a projednání 
upravovala přístup ministerstva k žádostem likvidátorů státních podniků podle ustanovení  
§ 47 b zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, není vzhledem k vysoké 
variabilitě typů majetkových převodů navrhovaných likvidátory podniků takováto metodika 
na Ministerstvu financí uplatňována. 


