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Věc: Informace k možnosti převodu komunikací na vlastníky  

 

Vážení vlastníci a rezidenti bydlící v obytném souboru Harmonie, 

 

Společnost Skanska Reality a.s. (dále jen Skanska) Vás již dříve informovala1, že 
připravuje předání komunikací (jmenovitě ulic Operetní, Melodická, Smetáčkova a chodníků 
podél ulic Armády a Pod Kulturním domem) do majetku MHM Prahy a správy TSK Praha. 
Z tohoto důvodu je třeba stávající komunikace upravit dle potřeb a technických standardů 
města. V této souvislosti nyní probíhá stavební řízení „Stavební úpravy komunikací Obytný 
soubor Harmonie“ řešící úpravu těchto veřejných komunikací.  

Z námitek v průběhu stavebního řízení i petiční akce máme informaci o 
nespokojenosti řady vlastníků s připravovaným záměrem. Nespokojenost je především se 
změnou povrchu komunikací a doplněním parkovacích stání. Mimo 277 signatářů petice, 
bohužel nemáme další informaci o tom, kolik přesně vlastníků s navrhovaným záměrem 
nesouhlasí. Dle zástupců petičního výboru to je většina vlastníků (obyvatel lokality). 

Na základě výše uvedeného Vás chceme informovat, že jedinou možností, jak 
zachovat stávající řešení komunikací ve vaší lokalitě, je převod komunikací vč. všech 
souvisejících pozemků do majetku společenství vlastníků domů (dále jen SVJ). Tato 
alternativa byla navržena na jednání2 dne 11. ledna 2017 na úřadu MČ Praha 13, kterého se 
zúčastnili zástupci petičního výboru, Skanska, úřadu MČ a TSK. Skanska současně slíbila 
přípravu právního rozboru, který by zmínil hlavní otázky související s možností převodu 
předmětných komunikací do vlastnictví SVJ a jejich správou.  

Pro Skanska je nyní důležité znát postoj všech dotčených SVJ k možnosti převodu 
komunikací na vlastníky domů. Dle dohody z 11.1.2017 připravil právník Skanska přiloženy 
stručný přehled legislativních informací souvisejících s možností nabytí pozemků do 
vlastnictví SVJ vč. doporučení Skanska jaké alternativy preferovat. V případě zájmu SVJ o 
převod zmíněných pozemků proběhne další jednání, kde budou projednány konkrétní 
podmínky převodu. Již dnes můžeme upřesnit, že daňově optimálním řešením pro SVJ by 
byl prodej pozemků za cenu 1 tisíc Kč, dále by Skanska uhradila náklady spojené 
s převodem a daní z nabytí nemovitosti. Po případném podpisu smlouvy o převodu pozemků 
a provedení vkladu na katastru nemovitostí, by Skanska zajistila provedení lokálních oprav 
poškozených částí infrastruktury. S převodem komunikací by současně došlo k převodu i 
zbývajících pozemků a infrastruktury na SVJ, což byl záměrem Skanska bez ohledu na 
převod komunikací. Rozsah převáděných pozemků je vyznačen v přiložené situaci. 

                                                 
1
 Dopis Skanska všem SVJ - Informace o plánované rekonstrukci z 18.10.2016 

2
 Zápis z jednání je přílohou tohoto dopisu 



Tímto žádáme statutární orgán Vašeho SVJ, aby společnosti Skanska do 28. 
února 2017 sdělil svůj případný zájem o možný převod pozemků do vlastnictví SVJ. 

 

  

 

S pozdravem 

 

 
za Skanska Reality a.s. 
 
 

…………………………… ……………………………    
        Ing. Martin Horálek       Ing.arch. Juraj Murín  

              Projektový manažer   Ředitel odboru Vývoj projektů 
 

Přílohy:   
- Právní rozbor „Nabývání nemovitých věcí do vlastnictví SVJ“ 
- Zápis z jednání – projednání petice z 11.1.2017 
- Situace převáděných ploch 

  

   


