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Příloha podmínek výběrového řízení č. 4

Technický prospekt

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ POZEMKU
V AREÁLU „STARÁ AEROVKA“ V K.Ú. KBELY, OBEC PRAHA

Vlastnictví
Předmětem prodeje je pozemek parc. č. 1937/63 k. ú. Kbely, obec Praha, o výměře 5 260 m2, 
ostatní plocha / manipulační plocha (dále jen „Pozemek“), včetně jeho příslušenství a součástí 
specifikovaných dále, který je 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, 108 00 Praha 10 (dále jen „LOM PRAHA s.p.“), který vykonává k tomuto 
předmětu prodeje práva vlastníka (obr. 1).

Obr. 1 – Umístění pozemku parc. č. 1937/63 k. ú. Kbely, obec Praha, v katastru obce Kbely

Pozemek vznikne oddělením z pozemku parc. č. 1937/1 k. ú. Kbely, obec Praha, který je 
v době zahájení tohoto výběrového řízení evidován na listu vlastnictví 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, a k nimž vykonává právo hospodařit LOM PRAHA s.p. (obr. 2 – viz 
obrazová příloha). Pozemek bude oddělen dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku 
číslo 1406-37/2015 pro k. ú. Kbely, obec Praha, zpracovaného geodetickou kanceláří 
GSG spol. s r. o., Ing. Markétou Eichlerovou, úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem,
dne 26. května 2015 pod číslem 29/2015, který byl schválen Katastrálním úřadem pro hlavní 
město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, dne 27. května 2015 pod číslem PGP-
1703/2015-101 (viz příloha podmínek výběrového řízení č. 3 – Geometrický plán).
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Pozemek je prodáván včetně jeho veškerého příslušenství a součástí s výjimkami dále
uvedenými, spolu s drátěným plotem na betonových sloupcích, respektive jeho zbytky, jehož 
úseky se zachovaly při jižní a východní hranici Pozemku. Do tohoto příslušenství a součástí 
nenáleží řadové garáže o celkové zastavěné ploše 223 m2 (11 zděných a 1 ocelová) 
nacházející se při jižní hranici Pozemku, které jsou ve vlastnictví různých fyzických osob. 
Trvalé užívání těchto garáží, s výjimkou ocelové garáže, je povoleno stavebním úřadem, tyto 
stavby však nejsou zapsány v katastru nemovitostí. Do předmětu prodeje rovněž nenáleží 
drátěný plot na ocelových sloupcích, spolu s ocelovou bránou, ohraničující manipulační 
plochu před těmito řadovými garážemi. Ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit 
LOM PRAHA s.p. s tímto majetkem státu zůstanou rovněž všechny známé inženýrské sítě 
(VN kabel, úsek kanalizačního řadu), případně další inženýrské sítě ve vlastnictví a právu 
hospodařit stejných subjektů, nacházející se na Pozemku ke dni zahájení tohoto výběrového 
řízení.

Poloha a popis Pozemku
Pozemek je situován v obci Praha, na území Městské části Praha 19, v katastrálním území 
Kbely. Pozemek je přístupný z veřejné komunikace v ulici Hůlkově, která je ve vlastnictví 
Hlavního města Prahy, přičemž její správa byla svěřena Městské části Praha 19. Na tuto 
veřejnou komunikaci navazuje účelová komunikace areálu LOM PRAHA s.p., která lemuje 
západní hranici Pozemku. Pozemek se nachází na jižním okraji tohoto areálu, který přímo 
navazuje na plochy letiště Praha – Letňany. Při jižní a východní straně Pozemku se nacházejí 
obdělávané zemědělské pozemky. V přiměřené blízkosti Pozemku se nacházejí zastávky linek 
PID (autobusů a linky C metra).

Pozemek je rovinatý, zalesněný se vzrostlými stromy a náletovými dřevinami (obr. 3, obr. 4).

Obr. 3 – Pohled na pozemek parc. č. 1937/63 k. ú. Kbely, obec Praha, od severozápadu
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Obr. 4 – Pohled na pozemek parc. č. 1937/63 k. ú. Kbely, obec Praha, od jihozápadu s řadovými garážemi

Omezení vlastnického práva k Pozemku
Na jihozápadním cípu Pozemku vázne věcné břemeno vstupu a vjezdu za účelem průchodu 
osob a průjezdu vozidel pro oprávněné nemovitosti (pozemky parc. č. 1937/5, 1937/6, 1937/8, 
1937/9, 1937/10, 1937/12, 1937/13, 1937/15, 1937/30, 1937/31 a 1937/61 k. ú. Kbely, obec 
Praha, včetně staveb, které jsou součástí některých těchto pozemků) (obr. 5 – viz obrazová 
příloha).
Dále pak právo odpovídající věcnému břemenu vzniklé na základě zákona č. 89/1987 Sb., 
o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla, spočívající v umístění, provozování, provádění kontroly, 
údržby a oprav rozvodného tepelného zařízení (horkovodního vedení 2x DN 125) umístěného 
v Pozemku a právo přístupu a příjezdu k němu, svědčící ve prospěch Pražské teplárenské a. s.
(obr. 6 – viz obrazová příloha).

Pozemky pod 12 řadovými garážemi jsou ze strany LOM PRAHA s.p. pronajaty jejich 
vlastníkům na základě nájemních smluv na dobu neurčitou. Celkový roční příjem z pronájmu 
těchto pozemků činí 12 024 Kč.

Kupující bude povinen zřídit ve prospěch LOM PRAHA s.p. věcné břemeno spočívající 
v umístění, provozování, provádění kontroly, údržby a oprav VN kabelu a úseku 
kanalizačního řadu situovaných na Pozemku.

Inženýrské sítě veřejných distributorů na Pozemku
Na Pozemku se nachází podzemní horkovodní vedení 2x DN 125 ve vlastnictví společnosti 
Pražská teplárenská a. s.
Dále pak nadzemní telekomunikační vedení ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a. s. Věcné břemeno spočívající v umístění, provozování, údržby a oprav tohoto 
telekomunikačního vedení není v katastru nemovitostí zapsáno, je však pravděpodobné, že 
věcné břemeno této společnosti v minulosti vzniklo ze zákona.
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Dle digitální technické mapy Prahy uveřejněné na webových stránkách Institutu plánování 
a rozvoje hl. m. Prahy se na Pozemku nenacházejí další inženýrské sítě veřejných distributorů, 
avšak jejich situování nelze vyloučit.

Inženýrské sítě veřejných distributorů v okolí Pozemku
Při jižním okraji Pozemku v Hůlkově 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 trafostanice, provozovaná společností PREdistribuce, a. s.
(obr. 7 – viz obrazová příloha).
V případě zájmu napojení Pozemku 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 Pozemku 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 Pozemku na veřejné inženýrské sítě nebyla 
u jednotlivých správců ověřována a sjednávána. 

Připojení Pozemku na inženýrské sítě LOM PRAHA s.p
V současné době LOM PRAHA s.p. nepřipouští možnost připojení Pozemku na jeho areálové 
inženýrské sítě.

Stav Pozemku z ekologického hlediska
Nejsou známy žádné ekologické zátěže Pozemku. Ekologický audit Pozemku nebyl 
zpracován.

Obr. 8 – Výřez z plánu využití ploch Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
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Územní plán
Dle Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy platného k 30. červnu 2015 se Pozemek 
nachází v polyfunkčním území, přičemž jeho převážná část je zařazena do obytného území 
s funkčním využitím čistě obytným (OB) a všeobecně obytným (OV). Malá jihovýchodní část 
Pozemku je zařazena do kategorie území určenému sportu a rekreaci, s funkčním využitím 
území sloužícímu sportu (SP) (obr. 8).

Obrazové přílohy:
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