
Záměr na prodej pozemk ů parc. č. 1225/1, 1225/2 a 1225/3 včetně 2 staveb 
bližší informace o pozemcích a stavbách

Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol vyhlásilo svým usnesením č.j. 6/4/2011 dne 22. září 
2011 záměr č. 28.2011 na prodej pozemků parc.č. 1225/1 o výměře 402 m2, 1225/2 o výměře 98 
m2, 1225/3 o výměře 98 m2 včetně 2 staveb, vše v k.ú. Suchdol při ulici Internacionální a 
Stehlíkova.

Uvedené pozemky jsou dle 
územního plánu hl.m. Prahy určené 
k zástavbě, funkční využití ploch 
všeobecně smíšené /SV/.
Na pozemku parc.č. 1225/1 je 
zakončena přípojka na splaškovou 
kanalizaci a přípojka el. energie. 
Rozvod plynu je veden v přilehlých 
ulicích Stehlíkova a Internacionální.

V roce 1998 schválilo Zastupitelstvo 
městské části Studii prostorového 
řešení ul. Internacionální, které 
zahrnuje i výše uvedené pozemky a 
navrhuje typ zástavby.



Na pozemcích parc.č. 1225/2 o výměře 98 m2, 1225/3 o výměře 98 m2 jsou umístěny dvě stavby 
prodejních pavilónů ve vlastnictví městské části. Nebytové prostory městská část pronajímá, jeden 
pavilon  je využíván jako prodejna pečiva a druhý jako prodejna textilu. Část pozemku parc.č. 
1225/1 o výměře 183 m2 je pronajata a je na ní umístěn montovaný stánek / pavilón ve vlastnictví 
nájemce ( prodejna květin, drogerie a hraček). Všechny tři nájemní smlouvy jsou uzavřeny na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou tří měsíce.

Část pozemku parc.č. 1225/1 k.ú. Suchdol je 
zatížen věcným břemenem ve prospěch 
společnosti Telefónikca O2 Czech Republic, a.s. 
za účelem zřízení a uložení, provozu, údržby a 
oprav podzemního vedení a zařízení veřejné 
komunikační sítě. 

Dne 16.9. 2011 vydal Odbor výstavby ÚMČ 
Praha 6 výzvu k odstranění dočasných staveb 
staveb prodejních pavilónů na pozemcích parc.č. 
parc.č. 1225/2 a 1225/3 v termínu do 6 měsíců , 
jejichž dočasnost uplynula, protože dle názoru 
Odboru výstavby ÚMČ Praha 6 dočasná stavba 
prodejních stánků nadále již neodpovídá 
urbanistickému a architektonickému charakteru 
prostředí a nevytváří vhodnou vazbu na existující a plánované využití lokality Brandejsova 
náměstí. Městská část jako majitel pozemků a stánků by měla být aktivní v dotváření svého území 
hodnotnou zástavbou, nikoliv pasivně akceptovat provizoria.

Podrobnější informace k uvedeným pozemkům a prodejním pavilónům jako jsou nájemní smlouvy, 
smlouva o věcném břemeni apod. jsou k dispozici na vyžádání u pana Korynty, vedoucího Odboru 
správy majetku a bytového hospodářství Úřadu městské části Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 
734/3, tel.: 222 361 421, e-mail: a.korynta@praha-suchdol.cz a webu městské části Praha-
Suchdol http://www.praha-suchdol.cz.

V Praze-Suchdole 27.9.2011


