
 

 

 

 

V Praze 11. září 2014 

 

Ing. Andrej Babiš, ministr 

Ministerstvo financí 

Letenská 15 

118 10 Praha 1 

 

 

Na vědomí:  

JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., pověřen řízením ÚZSVM 

E-mail: sekretariat@uzsvm.cz 

 

Veřejná výzva k metodické změně při prodeji státních pozemků a 

zrušení nabídky prodeje pozemků ve Vokovicích 

 

Vážený pane ministře, 

 

dne 26. srpna 2014 zveřejnil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen Úřad) 

nabídku prodeje pozemků ve Vokovicích  – viz http://www.uzsvm.cz/majetek/prodej-nemoviteho-

majetku/pozemky/detail/VOKOVICE-prodej-pozemku-parc-c-1183-11889-a-118910-20248/ 

Minimální kupní cena požadovaná vyhlašovatelem činí 2 927 330 Kč a jediným kritériem prodeje je 

výše nabídnuté ceny. Předmětem prodeje jsou pozemky: 

-  parc. č. 1183, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 178 m2; 

-  parc. č. 1188/9, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 338 m2; 

-  parc. č. 1189/10, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 188 m2 

zapsané na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Vokovice, v obci Praha. 

Žádáme Vás o okamžité zastavení prodeje a zahájení jednání s Městskou částí Praha 6 o 

bezúplatném převodu zmíněných pozemků s ohledem na veřejný zájem, jak jej definuje § 22 

odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 



 

 

 

 

 

Výše uvedené pozemky v blízkosti sportovního stadionu Hvězda jsou v územním plánu vedeny 

jako zeleň a fakticky jsou zcela pokryty zelení (viz příloha). Pozemky historicky tvořily 

předzahrádky přilehlých bytových domů a do rukou státu se dostaly jen kvůli zmatkům při 

restitucích v devadesátých letech. Vyvolávací cena stanovená Úřadem odpovídá ceně zastavěných 

pozemků v sousedství. Nákup pozemků tak může zajímat jen toho, kdo hledá stavební parcelu 

v zeleni. Zástavba v dané lokalitě je přitom nežádoucí a platný územní plán ji nepovoluje. 

 

Protože obdobně nevhodný postup při prodeji pozemků ve vlastnictví státu registrujeme opakovaně 

(za všechny jmenujme pokus prodat pozemky zaniklého koupaliště v Tiché Šárce – 

http://archiv.praha6.zeleni.cz/praha6.zeleni.cz/18265/clanek/odpoved-namestka-ministra-financi-

na-verejnou-vyzvu-ke-zruseni-verejne-obchodni-souteze-na-koupaliste-ticha-sarka/index.htm) , 

naléhavě Vás žádáme, abyste se zasadil o změnu přístupu  Úřadu tak, aby byl při výprodeji majetku 

respektován veřejný zájem v souladu se zákonem  č. 219/2000 Sb., a obce nemusely přihlížet tomu, 

jak se pozemky a nemovitosti prodávají výhradně podle ceny bez přihlédnutí k širším souvislostem. 

 

S pozdravem 

 

Mgr. Petra Kolínská 

předsedkyně Klubu zastupitelů Strany zelených – MČ Praha 6 

e-mail: petra.kolinska@zeleni.cz; tel.: 776 55 20 22 

 

MUDr. Antonín Nechvátal 

předseda Základní organizace Strany zelených na Praze 6 

zastupitel MČ Praha 6 

e-mail: anechvatal@email.cz; 

 

Korespondenční adresa: UMČ Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 1: charakteristika prodávaných pozemků 

 

Obrázek č. 1: Pozemky na katastrální mapě 

 

 



 

 

 

 

Obrázek č. 2: Využití pozemku v platném územním plánu hl. města Prahy 

 


