
 

Městská část Praha - Ďáblice  
Rada městské části  

 
 
 

 
107. zasedání 

dne 22.09.2014 
 
 
 
 
 

USNESENÍ č. 544/14/RMČ  

ke stanovisku k návrhu budoucího uspořádání vztahů k pozemkům 
v k.ú. Ďáblice spol. .A.S.A. spol. s r.o. 

 
 
 
 

Rada po projednání 
 
 
 
I. sděluje, 
že nemůže pro neurčitost návrhu společnosti .A.S.A. spol. s r.o. zaujmout jakékoliv 
stanovisko k návrhu budoucího uspořádání vztahů k pozemkům v k. ú. Ďáblice  
(parc. č. 1604/4, parc. č. 1604/5 a parc. č. 1604/6) předložené advokátní kanceláří 
JUDr. Tomáše Vrchlabského. 
 
II. pověřuje 
starostu prostřednictvím zastupující advokátní kanceláře Vyskočil, Krošlák & spol. 
odpovědět v tomto smyslu. 

 
 
 
 
 
 
 
              Zdeňka Fišmistrová   Ing. Miloš Růžička 
 zástupce starosty starosta  
 



 
J U D r .  T O M Á Š  V R C H L A B S K Ý ,  A D V O K Á T  

Advokát ní  ka nce lář  te l . /fax:  +420 222  251  240  

Vinohra dská 1216/87  ID dat ové  schrá nky:  z4vfwu8  

120  00  Prah a 2  -  Vinohr ady  emai l :  advokat@ vrch labsky.cz   

 

 

  

 

 

DOPORUČENĚ 

 

Vážený pan 

JUDr. František Vyskočil, Ph.D., advokát 

Vyskočil Krošlák & spol. 

Advokátní a patentová kancelář 

Voršilská 10 

110 00  PRAHA 1 

 

 

Praha 17. září 2014 

 

 

Návrh budoucího uspořádání vztahů k pozemkům v k. ú. Ďáblice  

(parc. č. 1604/4, parc. č.  1604/5 a parc. č. 1604/6) 

 

 

Vážený pane kolego,  

 

obracím se na Vás v zastoupení obchodní společnosti .A.S.A., spol. s r.o., a to v souvislosti 

s řízením o zaplacení částky 6.173.650,- Kč s přísl., vedeným u Obvodního soudu pro Prahu 8 

pod sp. zn. 24 C 203/2012, v němž zastupujete žalovanou Městskou část Praha - Ďáblice.  

 

Předmětem shora označeného řízení je spor o vydání bezdůvodného obohacení, které dle 

přesvědčení mé klientky získala žalovaná Městská část Praha - Ďáblice, když jí bylo hrazeno 

nájemné za užívání pozemku (původně označeného jako) parc. č. 1608/1 v k. ú. Ďáblice, 

jehož nebyla v rozhodné době vlastníkem ani k němu neměla žádné jiné dispoziční právo.  

 

Na základě kompenzační námitky, již Vaším prostřednictvím uplatnila žalovaná, se předmětem 

předmětného řízení staly rovněž pozemky parc. č. 1604/4, parc. č. 1604/5 a parc. č. 1604/6, vše 

v k. ú. Ďáblice (dále také jen „předmětné pozemky“), resp. tvrzený nárok na úhradu za jejich 

užívání, jehož se Městská část Praha - Ďáblice domáhá vůči mé klientce.  

 

Klientka se nesouhlasí s právním názorem Městské části Praha - Ďáblice, která tvrdí, že má právo 

na zaplacení úhrady ve výši obvyklého nájemného za užívání předmětných pozemků ve výši, 

již uplatnila v předmětném řízení, a nadále trvá na tom, že nárok uplatněný žalovanou Městskou 

částí Praha - Ďáblice je neoprávněný.  

 

Aniž by tím bylo jakkoli dotčeno výše vyjádřené stanovisko mé klientky, klade si klientka za cíl 

dosáhnout konstruktivního řešení budoucích vztahů s Městskou částí Praha - Ďáblice. Proto mne 

klientka pověřila, abych Vaší klientce tlumočil návrh mé klientky na uspořádání budoucích 

právních vztahů k předmětným pozemkům.  

 

JUDr. TOMÁŠ VRCHLABSKÝ,  ADVOKÁT 
A D V O K Á T N Í  K A N C E L Á Ř  



 

 

Klientka navrhuje, aby byly právní vztahy k předmětným pozemkům do budoucna uspořádány 

tak, že se má klientka stane jejich vlastníkem. Tím by se dle názoru mé klientky do budoucna 

předešlo možným sporům mezi zúčastněnými stranami týkajícím se předmětných pozemků. 

Zároveň by toto řešení nepochybně mohlo přispět i k ukončení vzájemného sporu mezi oběma 

stranami projednávaného u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 24 C 203/2012.  

 

V návaznosti na výše uvedené tímto Vaším prostřednictvím vyzývám Městskou část Praha - 

Ďáblice k jednání o uzavření kupní smlouvy se společností .A.S.A., spol. s r.o., kterou bude na 

společnost .A.S.A., spol. s r.o. převedeno vlastnické právo k předmětným pozemkům.  

 

Dovoluji si Vás požádat, abyste výše uvedený návrh tlumočil své klientce a následně mi podal 

zprávu, zda Vaše klientka s tímto návrhem souhlasí, případně za jakých konkrétních podmínek.  

 

Je mou povinností upozornit Vás i Vaší klientku, že obsahem tohoto dopisu není jakkoli 

dotčen nárok uplatněný mou klientkou v řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod 

sp. zn. 24 C 203/2012. Klientka se předložením výše uvedeného obecného návrhu nevzdává, 

a to ani zčásti, svého nároku, a ani tím neuznává, byť i jen zčásti, nárok uplatněný Vaší klientkou. 

Jak bylo již naznačeno, klientka je vedena snahou uspořádat právní vztahy k předmětným 

pozemkům do budoucna.  

 

S pozdravem 

 

 

 

JUDr. Tomáš Vrchlabský, advokát 

 

 

bez příloh 

 

 

na vědomí 

Městská část Praha - Ďáblice 

 


