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POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ POZEMKŮ O VÝMĚŘE 3 081 m2

ZA NEJVYŠŠÍ KUPNÍ CENU

POPIS PŘEDMĚTU PRODEJE

Vlastnictví

Předmětem prodeje jsou dále uvedené nemovitosti, včetně jejich příslušenství a součástí 
specifikovaných dále, nacházející se v Praze 10, Malešicích (obr. 1), které jsou ve vlastnictví 
České 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. 723/56 k. ú. Malešice, obec Praha, vedený pod druhem pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 20 m2, jehož součástí je stavba garáže bez č. p.,

pozemek parc. č. 723/57 k. ú. Malešice, obec Praha, vedený pod druhem pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 19 m2, jehož součástí je stavba garáže bez č. p.,

pozemek parc. č. 723/58 k. ú. Malešice, obec Praha, vedený pod druhem pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 19 m2, jehož součástí je stavba garáže bez č. p.,

pozemek parc. č. 723/59 k. ú. Malešice, obec Praha, vedený pod druhem pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 19 m2, jehož součástí je stavba garáže bez č. p.,

pozemek parc. č. 723/60 k. ú. Malešice, obec Praha, vedený pod druhem pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 19 m2, na němž se nachází stavba garáže bez č. p. jiného 
vlastníka, která je zapsána na LV č. 660,

pozemek parc. č. 723/61 k. ú. Malešice, obec Praha, vedený pod druhem pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 19 m2, jehož součástí je stavba garáže bez č. p.,

pozemek parc. č. 723/62 k. ú. Malešice, obec Praha, vedený pod druhem pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 19 m2, jehož součástí je stavba garáže bez č. p.,

pozemek parc. č. 723/63 k. ú. Malešice, obec Praha, vedený pod druhem pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 19 m2, jehož součástí je stavba garáže bez č. p.,

pozemek parc. č. 723/64 k. ú. Malešice, obec Praha, vedený pod druhem pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 19 m2, jehož součástí je stavba garáže bez č. p.,

pozemek parc. č. 723/65 k. ú. Malešice, obec Praha, vedený pod druhem pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 20 m2, jehož součástí je stavba garáže bez č. p.,

pozemek parc. č. 723/66 k. ú. Malešice, obec Praha, vedený pod druhem pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 19 m2, jehož součástí je stavba garáže bez č. p.,

pozemek parc. č. 723/67 k. ú. Malešice, obec Praha, vedený pod druhem pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 18 m2, jehož součástí je stavba garáže bez č. p.,

pozemek parc. č. 723/68 k. ú. Malešice, obec Praha, vedený pod druhem pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 18 m2, jehož součástí je stavba garáže bez č. p.,

pozemek parc. č. 723/69 k. ú. Malešice, obec Praha, vedený pod druhem pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 18 m2, jehož součástí je stavba garáže bez č. p.,

pozemek parc. č. 723/70 k. ú. Malešice, obec Praha, vedený pod druhem pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 18 m2, jehož součástí je stavba garáže bez č. p.,

pozemek parc. č. 723/71 k. ú. Malešice, obec Praha, vedený pod druhem pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 19 m2, jehož součástí je stavba garáže bez č. p.,
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pozemek parc. č. 723/72 k. ú. Malešice, obec Praha, vedený pod druhem pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba garáže bez č. p.,

pozemek parc. č. 723/73 k. ú. Malešice, obec Praha, vedený pod druhem pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba garáže bez č. p.,

pozemek parc. č. 723/74 k. ú. Malešice, obec Praha, vedený pod druhem pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba garáže bez č. p.,

pozemek parc. č. 723/75 k. ú. Malešice, obec Praha, vedený pod druhem pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba garáže bez č. p.,

pozemek parc. č. 723/76 k. ú. Malešice, obec Praha, vedený pod druhem pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba garáže bez č. p.,

pozemek parc. č. 723/77 k. ú. Malešice, obec Praha, vedený pod druhem pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba garáže bez č. p.,

pozemek parc. č. 723/78 k. ú. Malešice, obec Praha, vedený pod druhem pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba garáže bez č. p.,

pozemek parc. č. 723/79 k. ú. Malešice, obec Praha, vedený pod druhem pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 19 m2, jehož součástí je stavba garáže bez č. p.,

pozemek parc. č. 723/181 k. ú. Malešice, obec Praha, vedený pod druhem pozemku ostatní 
plocha, o výměře 2 641 m2,

(dále jen „Nemovitosti“).

Pozemek parc. č. 723/181 k. ú. Malešice, obec Praha, vznikne oddělením z pozemku 
parc. č. 723/2 k. ú. Malešice, obec Praha, sloučením s pozemkem parc. č. 723/102 
k. ú. Malešice, obec Praha, a sloučením s částí pozemku parc. č. 764/5 k. ú. Malešice, obec 
Praha, které jsou v době zahájení tohoto poptávkového řízení evidovány na listu vlastnictví 
č. 8 katastrálního území Malešice (732451), 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. 
(obr. 2). Pozemek bude vytvořen dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku, vymezení 
rozsahu věcného břemene k části pozemku číslo 1631-117/2015 pro k. ú. Malešice, obec 
Praha, zpracovaného geodetickou kanceláří GSG spol. s r. o., Ing. Markétou Eichlerovou, 
úředně oprávněnou zeměměřickou inženýrkou, dne 18. ledna 2016 pod číslem 7/2016, který 
byl schválen Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, 
dne 18. ledna 2016 pod číslem PGP-84/2016-101 (dále jen „Geometrický plán“), viz příloha.
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Obr. 1 – Umístění Nemovitostí v katastrálním území Malešice, obec Praha

Pozemky parc. č. 723/56, 723/57, 723/58, 723/59, 723/61, 723/62, 723/63, 723/64, 723/65, 
723/66, 723/67, 723/68, 723/69, 723/70, 723/71, 723/72, 723/73, 723/74, 723/75, 723/76, 
723/77, 723/78, 723/79 k. ú. Malešice, obec Praha, jsou prodávány včetně přízemních 
řadových garáží pro osobní automobily, které jsou součástí těchto pozemků. Užívání těchto 
garáží je povoleno rozhodnutím příslušného stavebního úřadu. Půdorys jednotlivých garáží je 
obdélníkový, jsou o jednom podlaží s plochou střechou. Garáže mají betonové základy, 
obvodové stěny jsou zděné, stropy jsou vytvořeny z železobetonových prefabrikovaných 
panelů, podlahy jsou betonové. Dvoukřídlá otvíravá vrata garáží jsou ve většině případů 
dřevěná, popřípadě ocelová. Garáže nejsou v současné době nijak využívané. Jejich technický 
stav je poměrně havarijní, jednak vzhledem k chybám při jejich výstavbě, tak i pro 
neprovádění běžné údržby a oprav po řadu let. Garáže nejsou připojeny na žádné inženýrské 
sítě veřejných distributorů, ani na infrastrukturu areálu LOM PRAHA s.p. Tyto pozemky 
a garáže jsou prodávány včetně jejich veškerého příslušenství a součástí ve stavu, jak stojí 
a leží.

Pozemek parc. č. 723/181 k. ú. Malešice, obec Praha je prodáván včetně jeho veškerého 
příslušenství a součástí ve stavu, jak stojí a leží, s výjimkami dále uvedenými, spolu 
s drátěným plotem v ocelových rámech bez podezdívky, respektive jeho zbytky, jehož úseky 
se zachovaly při západní hranici tohoto pozemku. Do tohoto příslušenství a součástí nenáleží 
nové oplocení systému AXIS ze svařovaných panelů od společnosti Dirickx Bohemia 
spol. s r.o. při severní a východní hranici tohoto pozemku, respektive úsek tohoto oplocení 
nacházející se na tomto pozemku, který bude demontován a přemístěn na souběžnou část 
vlastnické hranice pozemku parc. č. 723/181 k. ú. Malešice, obec Praha. Ve vlastnictví 
České republiky s právem hospodařit LOM PRAHA s.p. s tímto majetkem státu zůstane
rovněž nadzemní horkovodní přípojka pro areál LOM PRAHA s.p., případně další inženýrské 
sítě ve vlastnictví a právu hospodařit stejného subjektu, nacházející se na tomto pozemku ke 



4

dni zahájení tohoto poptávkového řízení. Na pozemku nejsou umístěny žádné zpevněné 
komunikace a plochy.

Poloha a popis Nemovitostí

Nemovitosti jsou situovány v obci Praha, na území Městské části Praha 10, v katastrálním 
území Malešice. Nemovitosti jsou přístupné z veřejné komunikace v ulici Polygrafické, která 
je ve vlastnictví Hlavního města Prahy, respektive organizací jím založených a řízených. 
Nemovitosti tvoří jeden kompaktní útvar nacházející se na západním okraji areálu
LOM PRAHA s.p. Při jižní straně pozemku parc. č. 723/181 k. ú. Malešice, obec Praha, se 
nachází skladový areál společnosti FRESH REAL s r.o., při jeho severní straně další 
nemovitosti v právu hospodařit LOM PRAHA s.p. V docházkové vzdálenosti Nemovitostí se 
nacházejí zastávky linek PID (autobusů v ulici Tiskařská, autobusů a tramvají v ulici 
Černokostelecká, v blízkosti je i stanice linky metra A Depo Hostivař).

Pozemek je tvořen dvěma téměř rovinatými terasami, které spojuje prudký, stavebně 
nezpevněný svah situovaný ihned za stavbami řadových garáží pro osobní automobily. Na 
velké části pozemku parc. č. 723/181 k. ú. Malešice, obec Praha, se nacházejí listnaté stromy 
různého stáří a velikosti, jakož i náletové dřeviny (obr. 3, obr. 4).

Obr. 3 – Pohled na pozemek parc. č. 723/181 k. ú. Malešice, obec Praha, od severovýchodu
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Obr. 4 – Pohled na pozemek parc. č. 723/181 k. ú. Malešice, obec Praha, od jihozápadu

Omezení vlastnického práva k Nemovitostem

Na pozemku parc. č. 723/181 k. ú. Malešice, obec Praha, váznou práva odpovídající věcným 
břemenům ve prospěch společnosti PREdistibuce, a. s., pro umístění a provozování zařízení 
distribuční soustavy kabelového vedení pro napětí 22 kV a vedení OPTO. Trasy těchto vedení 
se nacházejí při jižním a západním okraji tohoto pozemku (obr. 5).

Kupující bude povinen zřídit ve prospěch LOM PRAHA s.p. věcné břemeno spočívající 
v umístění, provozování, provádění kontroly, údržby a oprav horkovodní přípojky pro jeho 
areál, sestávající z přívodní a zpětné větve společně zaizolovaného potrubí, prostřednictvím 
které je areál LOM PRAHA s.p. zásobován tepelnou energií ze sítě společnosti Pražská 
teplárenská a. s. Rozsah tohoto věcného břemene je vyznačen v Geometrickém plánu. 
Horkovodní přípojka je situována v jižní části pozemku parc. č. 723/181 k. ú. Malešice, obec 
Praha.

Inženýrské sítě veřejných distributorů na pozemcích Nemovitostí

Na pozemku parc. č. 723/181 k. ú. Malešice, obec Praha, se nacházejí dvě kabelové trasy 
vedení pro napětí 22 kV a vedení OPTO ve vlastnictví společnosti PREdistribuce, a. s.

Dle digitální technické mapy Prahy uveřejněné na webových stránkách Institutu plánování 
a rozvoje hl. m. Prahy se na pozemcích Nemovitostí nacházejí další sítě, tyto jsou však dle 
znalostí LOM PRAHA s.p., vyřazené a neprovozované. Kromě uvedených se na 
Nemovitostech nenacházejí jiné inženýrské sítě veřejných distributorů, avšak jejich situování 
nelze vyloučit.
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Inženýrské sítě veřejných distributorů v okolí Nemovitostí

Při západní straně Nemovitostí v Polygrafické ulici se nacházejí sítě veřejných distributorů, 
tedy veřejný vodovod a veřejná kanalizační síť provozované společností Pražské vodovody 
a kanalizace, a. s., horkovodní vedení ve vlastnictví společnosti Pražská teplárenská a. s., 
a distribuční síť elektro, včetně trafostanic, provozovaných společností PREdistribuce, a. s.
V Tiskařské ulici se pak nachází veřejný STL plynovod ve vlastnictví společnosti Pražská 
plynárenská, a. s., jakož i telekomunikační sítě různých operátorů. V případě zájmu napojení 
Nemovitostí na veřejné inženýrské sítě je kupující povinen si tyto údaje ověřit u jejich 
správců s ohledem na požadované parametry a podmínky. Uvedené informace o možnosti 
napojení Nemovitostí na inženýrské sítě veřejných distributorů poskytuje LOM PRAHA s.p.
pouze orientačně a jejich správnost ohledně možného napojení LOM PRAHA s.p. 
negarantuje; 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
areálové inženýrské sítě.

Obr. 6 – Výřez z plánu využití ploch Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Stav Nemovitostí z ekologického hlediska

Nejsou známy žádné ekologické zátěže Nemovitostí. Ekologický audit Nemovitostí nebyl 
zpracován.
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Územní plán

Dle Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy platného k 30. květnu 2016 se Nemovitosti 
nacházejí v polyfunkčním území výroby a služeb (VS), s funkčním využitím výroby, 
skladování a distribuce (obr. 6).

Přílohy

 Výpis z katastru nemovitostí – listu vlastnictví číslo 8 k. ú. Malešice, obec Praha

 Geometrický plán pro rozdělení pozemku, vymezení rozsahu věcného břemene k části 
pozemku číslo 1631-117/2015 k. ú. Malešice, obec Praha

 Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku číslo 1339-
257/2010 (pro umístění a provozování zařízení distribuční soustavy kabelového vedení 
váznoucího na pozemku parc. č. 723/181 v k. ú. Malešice, obec Praha)

 Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku číslo 1371-
055/2011 (pro umístění a provozování zařízení distribuční soustavy kabelového vedení 
váznoucího na pozemku parc. č. 723/181 v k. ú. Malešice, obec Praha)
























































