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------------------------------------------------------------------------------------- 
Důvodová zpráva  

Podle informací zveřejněných v Újezdském zpravodaji by se směna zřejmě měla týkat 
pozemků patřících městu k.č. 537/322,363,371,365 a pozemků vlastníka SPIRIT FINANCE 
a.s.  537/8, 350,351,352. Vzhledem k nedostupnosti podrobných informací nelze vyloučit, že 
předmětem směny jsou i jiné pozemky. 

Přibližně 0,5 km dlouhý pás pozemků mezi ulicí Druhanickou a Dražickou je poslední velká 
nezastavěná plocha jižního Blatova a je pro celou lokalitu zásadně důležité, jak bude 
dokončena. Po definitivních soudních rozhodnutích o žalobách, které na hl. m. Prahu i 
městskou část Praha 21 podala společnost SPIRIT FINANCE a.s. a které obec v obou 
případech vyhrála, začala pravděpodobně již koncem minulého rada MČ jednat se žalující 
stranou a výsledkem je záměr, který obrací oba několikaleté spory vniveč a který dalekosáhle 
vychází vstříc záměrům žalující strany. Od ledna jsme několikrát vyzvali radu MČ k setkání 
k této lokalitě, ale naše výzvy zůstaly bez odpovědi.   

Minulá vedení naší městské části žádala, zcela logicky, aby jakýkoliv investor či developer 
respektoval potřeby území, aby existovala nejméně 2 propojení skrz předmětný pozemek 
mezi Druhanickou a Dražickou, aby byl vytvořen veřejný prostor (dětské hřiště) u křižovatky 
dvou páteřních ulic lokality (Druhanická x Oplanská) při nově vybudované cyklostezce a aby 
se zvažoval prostor pro případnou budoucí zastávku minibusu, který by zajistil chybějící 
dopravní obslužnost do centra MČ a k nádraží. Minulá vedení odmítala přenechat 
společnosti SPIRIT FINANCE a.s. výhodnou polohu hřiště nebo komunikace skrz dotčené 
území. Současné vedení všechno, co si v minulosti přál nepřátelsky se chovající vlastník 
pozemků, z nepochopitelných důvodů prosazuje. Rada MČ připravuje obchod v podobě 
směny pozemků, který navždy poznamená tvář celého území. Mezi Druhanickou a Dražickou 
bude neprostupný pás domů, cesta skrz je uvažována mimo střed území cca 110 m od 
existujícího propojení (ul. Rápošovská), veřejný prostor místo v centru lokality bude utopen 
také poblíž Rápošovské, nedaleko rybníka.  

Městská část musí namísto ekonomických zájmů jednoho soukromého vlastníka 
upřednostnit potřeby obyvatel jižního Blatova a to i obyvatel budoucí zástavby. 
Neprostupný pás v budoucnu zastavěných pozemků ztíží místním obyvatelům přístup 
do okolních částí Újezda. Pro prostupnost oblasti jsou vhodné aspoň dvě komunikace 
přes dotyčné území v návaznosti na stávající uliční síť. Pozemek v centru lokality u 



hlavní křižovatky (Druhanická x Oplanská) by měl zůstat v majetku obce, ať už pro 
soudy schválené využití v podobě hřiště nebo v budoucnu pro jiné využití, např. 
sociální služby.  

Rada MČ připravuje obchod s netransparentním subjektem, u kterého není znám skutečný 
majitel společnosti ani není znám původ financování. Společnost je podle údajů z roku 2018 
předlužená a žádný vlastní kapitál nemá.  

 
Návrh usnesení:  
 
Zastupitelstvo městské části 
 
1)  bere na vědomí  

a) Důvodovou zprávu, která je nedílnou součástí usnesení jako příloha č. 1 
b) Informaci o probíhajících jednáních MČ Praha 21 s investorem SPIRIT FINANCE a.s. 
c) Informaci, že konečný majitel společnosti SPIRIT FINANCE a.s. dosud není znám, 

výpis z obchodního rejstříku je nedílnou součástí jako příloha č. 2. 

2) ukládá Radě MČ Praha 21 
a) Pozastavit veškerá jednání se společností SPIRIT FINANCE a.s. ohledně směny 

pozemků na Blatově do doby než zastupitelstvo rozhodne o dalším postupu v této 
věci. 

b) Zpřístupnit zastupitelům dokumenty v písemné podobě týkající se dosavadního 
jednání s investorem (návrhy smluv, zápisy z jednání, žádosti investora včetně 
podkladů, posudky, studie, projekty apod.) které má rada k dispozici, tj. vypracované 
jak investorem tak městskou částí. Termín 26.6.2020. 

c) Svolat do 15 dnů od poskytnutí podkladů dle předchozího bodu pracovní schůzku 
zastupitelstva nad předanou dokumentací. 

d) Trvat na podmínce alespoň dvou komunikací propojujících ulici Druhanickou a 
Dražickou skrz dotčené území, v úrovni ulic Rožmitálská a Rohozecká.  

e) Nečinit žádné kroky s cílem zcizit pozemky ve správě MČ v oblasti ohraničené ulicemi  
Druhanická – Oplanská – Dražická – Rápošovská. 

f) Neuzavřít žádnou smlouvu či jiný právní úkon v této věci dokud protistrana věrohodně 
nedoloží skutečného vlastníka kontrahující společnosti a původ jejích finančních 
prostředků.  

g) Svolat veřejné projednání záměru s obyvateli Újezda nad Lesy. 

 


