
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 201 
ze dne  8.2.2021 

k návrhu na schválení návrhu započtení plochy pozemku hlavního města Prahy pro výpočet 
koeficientů míry využití  území pro Landia Management s.r.o. 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

návrh Smlouvy o spolupráci mezi hlavním městem Praha a společností Landia 
Management s.r.o., IČO: 28510020, se sídlem Evropská 810/136, Vokovice, Praha 6, 
který je přílohou č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - EVM MHMP 

1.  uzavřít smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 28.2.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Mgr. Jan Chabr  
Tisk: R-38260  
Provede: MHMP - EVM MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  























































































































































































































TISK  - R - 38260  Důvodová zpráva 

 

Důvodová zpráva 

 

Dne 6.12. 2019 podala společnost Landia Management s.r.o., se sídlem Evropská 810/136, 

Vokovice, Praha 6 žádost o udělení souhlasu s využitím  pozemku hl. m. Prahy  pro výpočet  

koeficientů míry využití  území, tj. koeficientů KPP (koeficient podlahové plochy) a KZ 

(koeficient zeleně) dle platného  územního plánu hl. m. Prahy na pozemcích v k.ú. Černý Most 

parc.č. 221/500, 221/907, 372/1 v souvislosti s přípravou stavby „Rajský horizont“ (je přílohou 

č. 1 předkládané smlouvy). 

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy  souhlasí s využitím části pozemků v k.ú. Černý Most 

parc.č. 221/500, 221/907, 372/1 pro započtení koeficientů míry využití (příloha č. 1). 

Tímto materiálem je předkládán, v souladu s Pravidly pro vyřizování žádostí o udělování 

souhlasu s využitím pozemků hl. m. Prahy pro výpočet koeficientů mír využití území 

schváleným usnesením Rady hl. m. Prahy   č. 1717 ze dne 18. 7. 2017, k projednání návrh  

smlouvy o spolupráci, na jejímž základě  by byl poskytnut souhlas hl. m. Prahy s využitím části 

pozemku  ve vlastnictví hl. m. Prahy pro výpočet koeficientů míry využití  území, tj. koeficientů 

KPP (koeficient podlahové plochy) a KZ (koeficient zeleně) dle platného  územního plánu hl. 

m. Prahy investorovi projektu „Rajský horizont“ společnosti Landia Management s.r.o.,  který 

se  zavazuje   hlavnímu městu Praha poskytnout kompenzaci za využití pozemku hl. m. Prahy  

pro výpočet  koeficientů míry využití  území, tj. koeficientů KPP (koeficient podlahové plochy) 

a KZ (koeficient zeleně) dle platného  územního plánu hl. m.  Prahy a to: 

- za započtení části  plochy pozemku parc.č. 372/1, 221/500, 221/907 o celkové  výměře  

1777,54 m2 revitalizaci pozemků  v k.ú. Černý Most  parc.č. 372/1, 221/907 spočívající 

v sadových úpravách pozemků, vybudování komunikací a veřejného osvětlení. 

Předpokládaná hodnota navržených kompenzací je 2 741 400 Kč bez DPH, tj. 3 317 094 

Kč s DPH 

- za započtení části  plochy pozemku parc.č. 372/1, 221/500, 221/907 o celkové  výměře  

2340,8 m2 m2 finanční kompenzaci  ve výši  14 069 410 Kč bez DPH, tj. 17 023 986  Kč 

s DPH. Tato cena byla stanovena znaleckým posudkem  č. 24/3494/20 vypracovaným 

Ing. Janem Fujáčkem ve spolupráci s B.I.R.T. GROUP, a.s. dne 30. 1. 2020 ( příloha č. 2). 

Cena za zpracování znaleckého posudku byla 16 000 Kč bez DPH, tj. celkem 19 360 Kč s DPH.  
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