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                 DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

pro schůzi Rady MČP1 dne 1.6.2010 ve věci: 

 

úpravy právních vztahů v souvislosti s vybudováním Plovoucí restaurace – 

pozemek parc.č. 998/1, k.ú. Staré Město, Alšovo nábřeží, Praha 1   
 

Předkládané usnesení se týká pozemku parc. č. 998/1, k.ú. Staré Město, Alšovo nábřeží, Praha 

1 (jde o pozemek, který je včetně břehové zdi ve vlastnictví hl. m. Prahy, a v souladu s ust. § 

19 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze byl od 29.1.2009 svěřen do správy MČ Praha 

1). 

Předkládané usnesení navazuje na jednání 50.schůze Rady MČP1 konané dne 21.12.2009 a 

na jednání 19. schůze Rady MČP1 konané dne 11.5.2010 při kterém bylo projednáváno 

majetkoprávní řešení napojení plovoucí restaurace, která má kotvit u břehové zdi pozemku 

parc. č. 998/1, k.ú. Staré Město, Alšovo nábřeží, Praha 1, na kanalizaci a média z uvedeného 

pozemku a umístění vázacího pacholete.  

Důvod projednávání: 

Žádost investora stavby o zřízení věcných břemen k uložení přípojek inženýrských sítí pro 

stavbu Plovoucí restaurace, Alšovo nábřeží, Praha 1 – C 150 ze dne 14.10.2009. 

Připomíná se, že vlastníkem a provozovatelem lodi (plovoucí restaurace), která má kotvit u 

břehové zdi pozemku parc. č. 998/1 je IMMO Development, s.r.o., IČ: 27205754 se sídlem 

Praha 6, Evropská 1729/49, PSČ 16000 (dále jen “IMMO Development“), a že IMMO 

Development je v projednávané věci konečným zájemcem o úpravu právních vztahů s MČ 

Praha 1.  

Rekapitulace navrhovaných variant (zkráceně):  

Varianta A – MČ Praha 1 zatíží pozemek parc. č. 998/1 věcným břemenem pro účel zřízení 

a provozování potřebných technických zařízení (prvků pro napojení a kotvení lodě a 

vybudování a užívání přípojek inženýrských sítí), a pro účel jejich údržby a oprav.  

Varianta B -  MČ Praha 1 pronajme pozemek parc. č. 998/1 resp. jeho část investorovi, který  

vlastním jménem a nákladem zřídí a bude provozovat potřebná technická zařízení.  

Varianta C -  MČ Praha 1 pronajme pozemek parc. č. 998/1 investorovi po dobu stavebních 

prací. Investor vlastním jménem a nákladem zřídí potřebná technická zařízení, a po jejich  

dokončení  je daruje MČ Praha 1. MČ Praha 1 pak investorovi technická zařízení vypůjčí. 

Varianta D -  MČ Praha 1 bude investorem potřebných technických zařízení.  Po vybudování 

takových zařízení by MČ Praha 1 umožní jejich užívání vlastníku kotvené lodi, a to za úplatu. 

Vedle toho MČ Praha 1 vlastníku kotvené lodi pronajme nezbytně velkou část pozemku parc. 
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č. 998/1 pro účel užívání dvou lávek spojujících loď a břeh pro zásobování, nástup a výstup 

na loď.  

Jednání rady konané dne 11.5.2010 bylo přerušeno s ohledem na potřebu dalšího vyjasnění 

charakteru technických zařízení a rozsahu případných úprav pozemku parc. č. 998/1. 

K rozsahu stavebních úprav a jejich projektové a inženýrské přípravě: 

Po dalším zjišťování se konstatuje, že v souvislosti s projektem výstavby a zakotvení lodě 

(plovoucí restaurace), která má kotvit u břehové zdi pozemku parc. č. 998/1 mají být mimo 

jiné realizovány tyto stavební práce: 

• Objekt C.120 –Propojení loď- břeh - jde o dvě spojovací lávky; jedna z lávek (u 

Mánesova mostu) má sloužit jako  hlavní, druhá jako vedlejší (nouzová).   

Obě lávky se mají napojovat na pozemek parc. č. 998/1, a pro tento účel by si zájemce 

pronajal příslušné části pozemku (obojí 2x2m2, celkem tedy 8m2). 

Podle informace IMMO Development (zájemce o úpravu právních vztahů s MČ Praha 

1) budou lávky realizovány jako součást povolení výstavby lodi. 

• Objekt C.130 - Vyvazovací zařízení - kotevní prvky - jde o dvě dalby a vázací pachole.   

Dalby jsou zařízení realizovaná na jiném pozemku (zakotvují se do dna koryta řeky). 

Podle IMMO Development (zájemce o úpravu právních vztahů s MČ Praha 1) se v této 

věci pozemku parc. č. 998/1 dotýkají pouze dvě vzpěrové tyče pro dalby (vzpěry jsou 

staticky nezávislé na nábřežní zdi).  

Vázací pachole má být umístěno na pozemku parc. č. 998/1. 

Dalby a pachole tvoří údajně součást jednoho technického zařízení (pro řádnou funkci 

zařízení musí všechny prvky fungovat).  

Pro stavbu bylo dne 17.5.2010 pod č.j. S-MHMP 433369/2010/OOP-II/R-155/Ku 

vydáno rozhodnutí Odboru ochrany prostředí MHMP. Investorem a stavebníkem 

všech prvků je Povodí Vltavy, státní podnik. 

Za MČ Praha 1 se ke stavbě při zahájení řízení o vydání povolení kladně vyjádřily 

odbor dopravy a životního prostředí. OV ÚMČ Praha 1 se při zahájení řízení o vydání 

povolení vyjádřil ke stavbě, pokud jde o její soulad s ÚP.  

Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci. 

• Objekt C.140 - Úpravy nábřežní zdi – týkají se pozemku  parc. č. 998/1 a pozemku 

parc.č. 997/6 – rovněž k.ú. Staré Město (jde o pozemek HMP). Jde o tyto úpravy 

zábradlí nábřežní zdi: 

- pro účel umístění provozní lávky: jde o rozdělení zábradlí mezi stávajícími 

sloupky v délce  cca. 5,6m na dvě části, a to vložením nového kamenného sloupku 

(kopie původního). V jedné části bude zachováno původní zábradlí, ve druhé bude 

vybudováno umístěna mobilní lávka spojující břeh a loď,  

- pro účel umístění nouzové lávky: jde o úpravu zábradlí tak, aby bylo otočné v šířce 

1m a mohlo sloužit k dočasnému otevření zábradlí v případě havarijní situace, 
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- pro účel ukotvení nouzové lávky - do spár mezi korunními kameny nábřežní zdi 

budou místěny ploché kotevní tyče, 

- úprava povrchu terénu pro pojezd podvozku lávky. 

Pro stavbu bylo dne 17.5.2010 pod č.j. S-MHMP 586841/2009/OOP-II/R-154/Ku 

vydáno rozhodnutí Odboru ochrany prostředí MHMP. Rozhodnutí dosud nenabylo 

právní moci.  

Za MČ Praha 1 se ke stavbě při zahájení řízení o vydání povolení kladně vyjádřily 

odbor dopravy a životního prostředí.  

Stavebníkem je podle povolení Pražská servisní, s.r.o. K dispozici je kopie smlouvy 

ze dne 15.4.2010, podle které byla práva stavebníka úplatně převedena na IMMO 

Development (zájemce o úpravu právních vztahů s MČ Praha 1).  

• Přípojky inženýrských sítí – elektro a vodovodní  

 

Pro shora uvedené a další přípojky vydal OV ÚMČ Praha 1 dne 10.2.2009 uzemní 

rozhodnutí pod č.j. Výst.098067/2008-Šk-UR/1,5 – ulice. Územní rozhodnutí nabylo 

právní moci dne 3.4.2009.  

Pokud jde o MČ Praha 1 vyjádřila se k umístění staveb usnesením Rady MČ Praha 1 

č. UR08_1096 ze dne 21.11.2008. 

Stavebníkem je podle územního rozhodnutí IMMO Development (zájemce o úpravu 

právních vztahů s MČ Praha 1). Podle informace IMMO Development byla smlouvou 

ze dne 12.8.2009 původně převedena práva stavebníka na třetí osobu. K dispozici je 

kopie smlouvy ze dne  15.4.2010, podle které byla tato práva převedena zpět na IMMO 

Development (zájemce o úpravu právních vztahů s MČ Praha 1). 

Pro stavbu elektro a vodovodní přípojky vydal souhlas OV ÚMČ Praha 1 dne 

11.11.2009 pod č.j. Výst.118078/2009-B-1/nábřeží. 

Stavba se týká pozemku  parc. č. 998/1 ale i pozemku parc.č. 997/6 a 996/2 – rovněž 

k.ú. Staré Město (jde o pozemek HMP) a dále pozemku parc.č. 62 (Vysoká škola 

umělecko-průmyslová se sídlem nám. Jana Palacha 80/3, Praha, Staré Město, 110 00).  

Pokud jde o MČ Praha 1 byl souhlas dán na vědomí odboru životního prostředí.  

Stavebníkem je podle povolení Pražská servisní, s.r.o.  

K dispozici je kopie smlouvy ze dne 15.4.2010, podle které byla práva stavebníka 

úplatně převedena na IMMO Development (zájemce o úpravu právních vztahů s MČ 

Praha 1).  

Podle rozpočtu z 2/2010 činí předpokládané náklady realizace přípojky: 

elektro částku 629.066,- Kč bez DPH.  

vodovodu částku 516.889,- Kč bez DPH.  

 

 

Povolení pro realizaci přípojek plynu a kanalizace dosud nebylo předloženo.  

Podle investora IMMO Development (zájemce o úpravu právních vztahů s MČ Praha 

1) lze stavby realizovat přímo podle dokumentace k územnímu rozhodnutí.  

informace zájemce ze dne 31.5.2010: 
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Realizace plynu a kanalizace bude provedena na základě ust. §103 odst. 1 písm. b)  

bod 8 zák.č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) „Stavební povolení ani ohlášení 

stavebnímu úřadu nevyžadují …přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce 

do 50m 

 

Podle rozpočtu z 2/2010 činí předpokládané náklady realizace přípojky: 

plynu částku 142.520,- Kč bez DPH.  

kanalizace částku 170.720,- Kč bez DPH.  

 

NN elektrorozvody mezi TS 2669 v Platnéřské ulici a TS 2318 v Kaprově ulici byly 

již realizovány společností PRE distribuce a.s. . Nebudou realizovány : datové a 

telefonní kabely. 

K dořešení a dalšímu postupu: 

Pokud jde o majetkoprávní řešení technických zařízení, jeví se jako nejvhodnější, aby ta ze 

zařízení, která mají stát anebo stojí na pozemku  parc. č. 998/1 anebo mají být vybudována  

pod tímto pozemkem byla ve vlastnictví HMP - svěřeno MČ Praha 1.  

Nevznikne tak kolize vlastnických práv ani potřeba zatěžovat pozemek právy třetích osob 

k takto pořizovaným a pořízeným stavbám, resp. potřeba uzavírání darovací smlouvy, 

oceňování investice, předmětu daru atd.   

Pokud by byla investorem a stavebníkem MČ Praha 1, je jednodušší i kontrola prováděných 

prací, jejich zaúčtování, následné vedení reklamací atd. 

K přijetí řešení věci je třeba uvážit následující skutečnosti (zjištěné po jednání Rady 

konaném dne 11.5.2010): 

• podle místního šetření má být vyústění přípojek, prostřednictvím kterých budou 

odebírána média, na sousedním pozemku  parc.č. 997/6 – rovněž k.ú. Staré Město (jde 

o pozemek HMP), 

pozn.: zůstane-li tento stav: 

nebudou média odebírána z pozemku parc.č. 998/1;  

je nutné řešit vztahy k tomuto prvku rovněž s HMP,  

t.j. nelze v této věci uzavřít bez dalšího smlouvu s IMMO Development 

informace zájemce ze dne 31.5.2010: 

Odběr médií bude uskutečňován následovně  

Voda,kanalizace,plyn – vše z pozemku 998/1 – pod lávkou bude umístěna „předávací 

šachta“ šachta Elektro – z pozemku 997/6 

Měření médií 

Voda z pozemku 998/1, Elektro, Plyn z pozemku 997/6 

 

• část stavby přípojek zasahuje i na pozemek parc.č. 62 (vlastníkem je Vysoká škola 

umělecko-průmyslová), 

pozn.: zůstane-li tento stav: 
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je nutné řešit vztahy i s uvedenou školou,  

t.j. nelze v této věci uzavřít bez dalšího smlouvu s IMMO Development  

informace zájemce ze dne 31.5.2010: 

na  pozemku parc. č. 62 – Vysoká škola umělecko průmyslová – jde o napojení 

elektrické přípojky do rozvodné skříně. Z této rozvodné skříně jsou již dnes vyvedeny 

kabely, které napojují stávající kotviště a kafé Mánes. Bude se tedy jednat o výměnu 

kabelu v trase.  

• pokud jde o vázací pachole, je podle vydaného povolení jeho investorem a 

stavebníkem (tj. i budoucím vlastníkem, pakliže půjde samostatnou stavbu) Povodí 

Vltavy, státní podnik 

pozn.: zůstane-li tento stav: 

je nutné řešit vztahy k tomuto prvku (dobu jeho umístění na pozemku a pronájem 

příslušné části pozemku) s uvedeným státním podnikem,  

t.j. nelze v této věci uzavřít bez dalšího smlouvu s IMMO Development 

• není zřejmé, zda je právně volné místo pro umístění provozní lávky (HMP eviduje 

jako stále účinnou nájemní smlouvu uzavřenou dne 21.3.2005 s Antoanette Carlos 

podle informace IMMO Development měla MČ Praha 1 dne 31.5.2010 obdržet 

prostřednictvím podatelny vyjádření nájemce v této věci. 

K dalšímu postupu: 

• i nadále se jeví jako nejvhodnější varianta, kdy MČ Praha 1 bude vlastníkem všech 

staveb realizovaných na i pod pozemkem parc.č. 998/1; 

• má-li být MČ Praha 1 investorem a stavebníkem přípojek, je žádoucí, aby IMMO 

Development zajistil vydání všech potřebných povolení pro stavby, které by měla MČ 

Praha 1 realizovat; a aby MČ Praha 1 mohla vstoupit do potřebných práv 

stavebníka/stavebníků; 

• mají-li některé přípojky pouze vést přes pozemek parc.č. 998/1 a vyúsťovat na jiném 

pozemku, je žádoucí, aby to byla MČ Praha 1, která bude oprávněna odebírat 

z přípojek média a aby toto právo mohla MČ Praha 1 přenést za úplatu na jiného  - 

komerční subjekt (IMMO Development); 

• pro účel umístění provozní i nouzové lávky lze uvažovat o pronájmu 8m2 IMMO 

Development; je nutno uvážit dobu a podmínky nájmu a výši nájemného; 

Výhodou by bylo, že by pozemek nebyl nadbytečně zatížen právy, která by bránila 

jeho dalšímu využívání – inkasu nájemného od jiných osob.  

• K vázacímu pacholeti: 

a) v případě, že bude rozhodnuto, že MČ Praha 1 resp. HMP nebude vlastníkem 

vázacího pacholete; lze uvažovat o pronájmu místa k umístění tohoto zařízení 

stavebníkovi (trvání nájemní smlouvy by mělo podmiňovat i existenci tohoto zařízení 

. tj. smlouva by měla obsahovat povinnost odstranit prvek z pozemku v případě 

skončení nájmu; 
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b) v případě, že bude rozhodnuto, že MČ Praha 1 resp. HMP bude vlastníkem vázacího 

pacholete; MČ Praha 1 by uzavřela se stavebníkem (Povodí Vltavy, státní podnik) 

smlouvu,  na základě které převede Povodí Vltavy, státní podnik na  MČ Praha 1 svá 

práva ze všech dosud obstaraných povolení týkajících se shora uvedených prvků, to 

by umožnilo MČ Praha 1 realizovat tyto stavby.  Je velmi pravděpodobné, že v tom 

případě by muselo jít o úplatný převod práv. 

 

V Praze dne 30.5.2010 

 

 

Zpracovala: JUDr. Renata Scholzová 
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	Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci.
	 Objekt C.140 - Úpravy nábřežní zdi – týkají se pozemku  parc. č. 998/1 a pozemku parc.č. 997/6 – rovněž k.ú. Staré Město (jde o pozemek HMP). Jde o tyto úpravy zábradlí nábřežní zdi:
	- pro účel umístění provozní lávky: jde o rozdělení zábradlí mezi stávajícími sloupky v délce  cca. 5,6m na dvě části, a to vložením nového kamenného sloupku (kopie původního). V jedné části bude zachováno původní zábradlí, ve druhé bude vybudováno um...
	- pro účel ukotvení nouzové lávky - do spár mezi korunními kameny nábřežní zdi budou místěny ploché kotevní tyče,
	- úprava povrchu terénu pro pojezd podvozku lávky.
	Pro stavbu bylo dne 17.5.2010 pod č.j. S-MHMP 586841/2009/OOP-II/R-154/Ku vydáno rozhodnutí Odboru ochrany prostředí MHMP. Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci.
	Za MČ Praha 1 se ke stavbě při zahájení řízení o vydání povolení kladně vyjádřily odbor dopravy a životního prostředí.
	Stavebníkem je podle povolení Pražská servisní, s.r.o. K dispozici je kopie smlouvy ze dne 15.4.2010, podle které byla práva stavebníka úplatně převedena na IMMO Development (zájemce o úpravu právních vztahů s MČ Praha 1).
	 Přípojky inženýrských sítí – elektro a vodovodní
	Pro shora uvedené a další přípojky vydal OV ÚMČ Praha 1 dne 10.2.2009 uzemní rozhodnutí pod č.j. Výst.098067/2008-Šk-UR/1,5 – ulice. Územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 3.4.2009.
	Pokud jde o MČ Praha 1 vyjádřila se k umístění staveb usnesením Rady MČ Praha 1 č. UR08_1096 ze dne 21.11.2008.
	Stavebníkem je podle územního rozhodnutí IMMO Development (zájemce o úpravu právních vztahů s MČ Praha 1). Podle informace IMMO Development byla smlouvou ze dne 12.8.2009 původně převedena práva stavebníka na třetí osobu. K dispozici je kopie smlouvy ...
	Pro stavbu elektro a vodovodní přípojky vydal souhlas OV ÚMČ Praha 1 dne 11.11.2009 pod č.j. Výst.118078/2009-B-1/nábřeží.
	Stavba se týká pozemku  parc. č. 998/1 ale i pozemku parc.č. 997/6 a 996/2 – rovněž k.ú. Staré Město (jde o pozemek HMP) a dále pozemku parc.č. 62 (Vysoká škola umělecko-průmyslová se sídlem nám. Jana Palacha 80/3, Praha, Staré Město, 110 00).
	Pokud jde o MČ Praha 1 byl souhlas dán na vědomí odboru životního prostředí.
	Stavebníkem je podle povolení Pražská servisní, s.r.o.
	K dispozici je kopie smlouvy ze dne 15.4.2010, podle které byla práva stavebníka úplatně převedena na IMMO Development (zájemce o úpravu právních vztahů s MČ Praha 1).
	Podle rozpočtu z 2/2010 činí předpokládané náklady realizace přípojky:
	elektro částku 629.066,- Kč bez DPH.
	vodovodu částku 516.889,- Kč bez DPH.
	Povolení pro realizaci přípojek plynu a kanalizace dosud nebylo předloženo.
	Podle investora IMMO Development (zájemce o úpravu právních vztahů s MČ Praha 1) lze stavby realizovat přímo podle dokumentace k územnímu rozhodnutí.
	informace zájemce ze dne 31.5.2010:
	Realizace plynu a kanalizace bude provedena na základě ust. §103 odst. 1 písm. b)  bod 8 zák.č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) „Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují …přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50m
	Podle rozpočtu z 2/2010 činí předpokládané náklady realizace přípojky:
	plynu částku 142.520,- Kč bez DPH.
	kanalizace částku 170.720,- Kč bez DPH.
	NN elektrorozvody mezi TS 2669 v Platnéřské ulici a TS 2318 v Kaprově ulici byly již realizovány společností PRE distribuce a.s. . Nebudou realizovány : datové a telefonní kabely.
	K dořešení a dalšímu postupu:
	Pokud jde o majetkoprávní řešení technických zařízení, jeví se jako nejvhodnější, aby ta ze zařízení, která mají stát anebo stojí na pozemku  parc. č. 998/1 anebo mají být vybudována  pod tímto pozemkem byla ve vlastnictví HMP - svěřeno MČ Praha 1.
	Nevznikne tak kolize vlastnických práv ani potřeba zatěžovat pozemek právy třetích osob k takto pořizovaným a pořízeným stavbám, resp. potřeba uzavírání darovací smlouvy, oceňování investice, předmětu daru atd.
	Pokud by byla investorem a stavebníkem MČ Praha 1, je jednodušší i kontrola prováděných prací, jejich zaúčtování, následné vedení reklamací atd.
	K přijetí řešení věci je třeba uvážit následující skutečnosti (zjištěné po jednání Rady konaném dne 11.5.2010):
	 podle místního šetření má být vyústění přípojek, prostřednictvím kterých budou odebírána média, na sousedním pozemku  parc.č. 997/6 – rovněž k.ú. Staré Město (jde o pozemek HMP),
	pozn.: zůstane-li tento stav:
	nebudou média odebírána z pozemku parc.č. 998/1;
	je nutné řešit vztahy k tomuto prvku rovněž s HMP,
	t.j. nelze v této věci uzavřít bez dalšího smlouvu s IMMO Development
	informace zájemce ze dne 31.5.2010:
	Odběr médií bude uskutečňován následovně
	Voda,kanalizace,plyn – vše z pozemku 998/1 – pod lávkou bude umístěna „předávací šachta“ šachta Elektro – z pozemku 997/6
	Měření médií
	Voda z pozemku 998/1, Elektro, Plyn z pozemku 997/6
	 část stavby přípojek zasahuje i na pozemek parc.č. 62 (vlastníkem je Vysoká škola umělecko-průmyslová),
	pozn.: zůstane-li tento stav:
	je nutné řešit vztahy i s uvedenou školou,
	t.j. nelze v této věci uzavřít bez dalšího smlouvu s IMMO Development
	informace zájemce ze dne 31.5.2010:
	na  pozemku parc. č. 62 – Vysoká škola umělecko průmyslová – jde o napojení elektrické přípojky do rozvodné skříně. Z této rozvodné skříně jsou již dnes vyvedeny kabely, které napojují stávající kotviště a kafé Mánes. Bude se tedy jednat o výměnu kabe...
	 pokud jde o vázací pachole, je podle vydaného povolení jeho investorem a stavebníkem (tj. i budoucím vlastníkem, pakliže půjde samostatnou stavbu) Povodí Vltavy, státní podnik
	pozn.: zůstane-li tento stav:
	je nutné řešit vztahy k tomuto prvku (dobu jeho umístění na pozemku a pronájem příslušné části pozemku) s uvedeným státním podnikem,
	t.j. nelze v této věci uzavřít bez dalšího smlouvu s IMMO Development
	 není zřejmé, zda je právně volné místo pro umístění provozní lávky (HMP eviduje jako stále účinnou nájemní smlouvu uzavřenou dne 21.3.2005 s Antoanette Carlos
	podle informace IMMO Development měla MČ Praha 1 dne 31.5.2010 obdržet prostřednictvím podatelny vyjádření nájemce v této věci.
	K dalšímu postupu:
	 i nadále se jeví jako nejvhodnější varianta, kdy MČ Praha 1 bude vlastníkem všech staveb realizovaných na i pod pozemkem parc.č. 998/1;
	 má-li být MČ Praha 1 investorem a stavebníkem přípojek, je žádoucí, aby IMMO Development zajistil vydání všech potřebných povolení pro stavby, které by měla MČ Praha 1 realizovat; a aby MČ Praha 1 mohla vstoupit do potřebných práv stavebníka/stavebn...
	 mají-li některé přípojky pouze vést přes pozemek parc.č. 998/1 a vyúsťovat na jiném pozemku, je žádoucí, aby to byla MČ Praha 1, která bude oprávněna odebírat z přípojek média a aby toto právo mohla MČ Praha 1 přenést za úplatu na jiného  - komerční...
	 pro účel umístění provozní i nouzové lávky lze uvažovat o pronájmu 8m2 IMMO Development; je nutno uvážit dobu a podmínky nájmu a výši nájemného;
	Výhodou by bylo, že by pozemek nebyl nadbytečně zatížen právy, která by bránila jeho dalšímu využívání – inkasu nájemného od jiných osob.
	 K vázacímu pacholeti:
	a) v případě, že bude rozhodnuto, že MČ Praha 1 resp. HMP nebude vlastníkem vázacího pacholete; lze uvažovat o pronájmu místa k umístění tohoto zařízení stavebníkovi (trvání nájemní smlouvy by mělo podmiňovat i existenci tohoto zařízení . tj. smlouva ...
	b) v případě, že bude rozhodnuto, že MČ Praha 1 resp. HMP bude vlastníkem vázacího pacholete; MČ Praha 1 by uzavřela se stavebníkem (Povodí Vltavy, státní podnik) smlouvu,  na základě které převede Povodí Vltavy, státní podnik na  MČ Praha 1 svá práva...
	V Praze dne 30.5.2010
	Zpracovala: JUDr. Renata Scholzová

