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POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ POZEMKŮ O VÝMĚŘE 4 466 m2 

ZA NEJVYŠŠÍ KUPNÍ CENU 

 

 

 

POPIS PŘEDMĚTU PRODEJE 
 

 

 

 

Vlastnictví 

Předmětem prodeje jsou dále uvedené nemovitosti, včetně jejich součástí a příslušenství spe-

cifikovaných dále, nacházející se v Praze 9, Kbelích (obr. 1), které jsou ve vlastnictví Čes-

ké republiky s právem hospodařit s tímto majetkem státu ve prospěch státního podniku 

LOM PRAHA s.p., IČ 00000515, se sídlem Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10 (dále 

jen „LOM PRAHA s.p.“), který vykonává k tomuto předmětu prodeje práva vlastníka: 

 pozemek parc. č. 1945/110 k. ú. Kbely, obec Praha, vedený pod druhem pozemku zastavěná 

plocha a nádvoří, o výměře 643 m2, jehož součástí je stavba ubytovacího zařízení bez č. p., 

 pozemek parc. č. 1945/111 k. ú. Kbely, obec Praha, vedený pod druhem pozemku zastavěná 

plocha a nádvoří, o výměře 642 m2, jehož součástí je stavba ubytovacího zařízení bez č. p., 

 pozemek parc. č. 1945/114 k. ú. Kbely, obec Praha, vedený pod druhem pozemku ostatní 

plocha, o výměře 2 314 m2, 

 pozemek parc. č. 245/6 k. ú. Kbely, obec Praha, vedený pod druhem pozemku orná půda, o 

výměře 767 m2, 

 pozemek parc. č. 244/7 k. ú. Kbely, obec Praha, vedený pod druhem pozemku ostatní plo-

cha, o výměře 100 m2, 

(dále jen „Nemovitosti“). 

 

 

Pozemek parc. č. 244/7 k. ú. Kbely, obec Praha, o výměře 100 m2, vznikne oddělením 

z pozemku parc. č. 244/1 k. ú. Kbely, obec Praha, o výměře 4 247 m2, který je v době zaháje-

ní tohoto poptávkového řízení evidován na listu vlastnictví č. 1114 katastrálního území Kbely 

(731641), obec Praha (554782), okres Hlavní město Praha (CZ0100), na němž jsou uvedeny 

veškeré nemovitosti v tomto katastrálním území, které jsou ve vlastnictví České republiky, 

k nimž vykonává právo hospodařit LOM PRAHA s.p.  Pozemek bude vytvořen dle geome-

trického plánu pro rozdělení pozemku číslo 1219-66/2012 pro k. ú. Kbely, obec Praha, zpra-

covaného geodetickou kanceláří GSG spol. s r. o., Ing. Markétou Eichlerovou, úředně opráv-

něnou zeměměřickou inženýrkou, dne 25. června 2012 pod číslem 26/2012, který byl schvá-

len Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, dne 10. 

července 2012 pod číslem 2599/2012 (dále jen „Geometrický plán“), viz příloha. 
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Obr. 1 – Umístění Nemovitostí v katastrálním území Kbely, obec Praha 

 

 
 

Pozemky parc. č. 1945/110 a 1945/111 k. ú. Kbely, obec Praha, jsou prodávány včetně pří-

zemních ubytovacích zařízení, které jsou součástí těchto pozemků. Užívání těchto ubytoven je 

povoleno rozhodnutím příslušného stavebního úřadu. Objekty ubytoven jsou přízemní budovy 

na bázi dřeva se sedlovou střechou, o půdorysné ploše 643 m2 a 642m2. Stavebně technický 

stav není dobrý, do objektů sice nezatéká, ale vnitřní prostory a technické vybavení jsou zde-

vastované. Opláštění objektů nesplňuje podmínky tepelně technických vlastností a vlivem 

nevyužívání objektů k jejich účelu a nedostatečné údržby je zchátralé. Označení energetické 

náročnosti budov je G. 

Na přilehlém pozemku parc.č.1945/114 jsou vzrostlé stromy a neudržovaná zeleň, parcela je 

oplocena plotem z vlnitého plechu. Na pozemku jsou umístěny zpevněné plochy pro přístup k 

objektům. 

 

Inženýrské sítě nacházející se na prodávaných nemovitostech 

Na prodávaných nemovitostech jsou umístěny inženýrské sítě v právu hospodařit LOM 

PRAHA s.p., které slouží, resp. v minulosti sloužily k zásobování energiemi a odvodu odpad-

ních vod ze staveb, umístěných na pozemcích parc. č. 1945/110 a parc. č. 1945/111 v k. ú. 

Kbely, obec Praha. Jedná se o následující inženýrské sítě: 

 Kanalizační přípojka. 

 Nefunkční elektrický kabel. 

 Nefunkční vodovodní přípojka. 
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 Nefunkční horkovodní přípojka. 

 Nefunkční nadzemní plynová přípojka. 

 Regulační plynová stanice. 

 

Poloha a popis Nemovitostí 

Nemovitosti jsou situovány v obci Praha, na území Městské části Praha 9, v katastrálním 

území Kbely. Nemovitosti jsou přístupné z veřejné komunikace v ulici Toužimská a Železno-

brodská, které jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy, respektive organizací jím založených 

a řízených. Nemovitosti tvoří jeden kompaktní útvar nacházející při jihovýchodním okraji 

areálu LOM PRAHA s.p.  

V docházkové vzdálenosti Nemovitostí se nachází zastávka linek MHD (autobusů v ulici 

Toužimská). 

 

Obr. 2 – Pohled severovýchodní – v popředí za plechovým plotem dva přízemní objekty uby-

tovny 
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Obr. 3 - Vnitřní zdevastované prostory 

 

        
 

 

Omezení vlastnického práva k Nemovitostem 

Na pozemku parc. č. 1945/114, 245/6 a 244/7 k. ú. Kbely, obec Praha, váznou práva odpoví-

dající věcným břemenům chůze a jízdy             a inženýrských sítí             (viz níže obr. 4). 

 
Obr. 4 - Schéma věcných břemen a inženýrských sítí třetích osob na prodávaných nemovitostech 
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Jedná se o středotlaký plynovod vedoucí přes pozemek parc. č. 245/6 k. ú. Kbely, obec Praha, 

od severu k jihu přibližně v polovině tohoto pozemku a z něj vedoucí odbočku k regulační 

plynové stanici umístěné na jižní hranici pozemku par. č. 1945/114 v k. ú. Kbely, přibližně 

v průsečíku pomyslné přímky vedoucí východně od jihovýchodního rohu budovy č.p. 943 

umístěné na pozemku parc. č. 1945/55 v k. ú. Kbely a přímky vedoucí jižně od jihozápadního 

rohu budovy č. p. 583, umístěné na pozemku parc. č. 245/2 v k. ú. Kbely, obec Praha. K této 

regulační plynové stanici musí být i po prodeji pozemku kdykoliv umožněn přístup LOM 

PRAHA s.p. za účelem provádění údržby a pravidelných revizí. 

Dále se jedná o elektrickou přípojku stavby, která je součástí pozemku 245/2. Budoucí kupu-

jící bude povinen zavázat se kupní smlouvou o převodu nemovitostí k uzavření smlouvy 

s PREdistribuce a.s. o zřízení věcného břemene k této elektrické přípojce. 

 

Inženýrské sítě veřejných distributorů v okolí Nemovitostí 

V Toužimské a Železnobrodské ulici se nacházejí sítě veřejných distributorů, tedy veřejný 

vodovod a veřejná kanalizační síť provozované společností Pražské vodovody 

a kanalizace, a. s., a distribuční síť elektro, včetně trafostanic, provozovaných společností 

PRE distribuce, a. s., veřejný STL plynovod ve vlastnictví společnosti Pražská plynáren-

ská, a. s., jakož i telekomunikační sítě různých operátorů. V případě zájmu napojení Nemovi-

tostí na veřejné inženýrské sítě je kupující povinen si tyto údaje ověřit u jejich správců 

s ohledem na požadované parametry a podmínky. Možnost napojení na veřejné inženýrské 

sítě nebyla u jednotlivých správců ověřována a sjednávána. 

 

 

Připojení Nemovitostí na inženýrské sítě areálu LOM PRAHA s.p. 

V současné době LOM PRAHA s.p. nepřipouští možnost připojení Nemovitostí na jeho areá-

lové inženýrské sítě. 

 

Obr. 5 – Výřez z plánu využití ploch Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
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Stav Nemovitostí z ekologického hlediska 

Ekologický audit Nemovitostí nebyl zpracován. Na parcele č.1945/110, 1945/111, 1945/114 

není definována ekologická zátěž LOM PRAHA s.p. 

V jižní části pozemku par. č. 1945/114 jsou monitorovací vrty (Obr. 1      ). 

 

 

Územní plán 

Dle Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy platného k 6. září 2016 se Nemovitosti 

nacházejí v polyfunkčním území všeobecné smíšené (SV-C), s funkčním využitím pro umís-

tění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, admi-

nistrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu a částečně zeleň městská a 

krajinná (ZMK) (obr. 5). 

 

 

Přílohy 

 Výpis z katastru nemovitostí – listu vlastnictví číslo 1114 k. ú. Kbely, obec Praha 

 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo 1219-66/2012 k. ú. Kbely, obec Praha 
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