
 

 

 

Obec Velké Přílepy 

Věra Čermáková - starostka 

Pražská 162 

252 64 Velké Přílepy 

 

 

 

Vážená paní Starostko, 

na základě naší předchozí komunikace ohledně zájmu o koupi areálu České pošty, s. p. ve Velkých Přílepech, 

konkrétně: 

• pozemek parc. č. st. 65, druh pozemku, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 612 m2, jehož součástí 

je stavba č. p. 63, stavba občanského vybavení a stavba garáže nezapsaná na KN, bez č.p. a č. ev. 

vedené na LV č. 878, Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ, 

Katastrální území Kamýk u Velkých Přílep, obec Velké Přílepy. 

si Vás dovolujeme po čase  kontaktovat a sdělit, že z důvodu vypořádání složitých majetkoprávních vztahů 

v dané lokalitě bychom chtěli nemovitost nabídnout k prodeji Vaší obci s tím, že v prodávané nemovitosti 

bychom rádi zachovali provoz pobočky ČP a to formou dlouhodobé nájemní smlouvy. Spolu s uzavřením 

Kupní smlouvy by byla uzavřena dlouhodobá Nájemní smlouva na provoz pobočky ČP v prodávané 

nemovitosti.  

Původním záměrem bylo zřízení služebnosti provozu pobočky České pošty s. p., která by byla definována 

v Kupní smlouvě. Tuto variantu Vám již nenabízíme a to z důvodu, že nebude Vaší obcí provozována Pošta 

Partner v prodávané nemovitosti.  

Dále si Vám dovolujeme sdělit, že máme k dispozici znalecký posudek, vypracovaný externím znalcem na 

prodejní hodnotu výše uvedené nemovitosti. Tržní hodnota byla stanovena na výši 6 500 000,- Kč. Sken ZP 

je uveden v příloze tohoto dopisu. 

Česká pošta, s. p. nabízí nemovitost k prodeji, za podmínek Zákona o státním podniku č. 77/1997 Sb., ve znění 

účinném od 1. 1. 2017 a znění interních postupů a předpisů, zejm. dodržení ustanovení o péči řádného 

Váš dopis značky / ze dne 

 
Naše značka 
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Věc 

Nabídka odkoupení nemovitostí České pošty, s. p. v k. ú.  Kamýk u Velkých Přílep, zapsané na LV č. 

878, sdělení kupní ceny a způsobu prodeje  
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hospodáře se svěřeným majetkem státu. Dle výše uvedeného, je možná realizace pouze jako úplatný převod, 

za níže uvedených podmínek:  

• prodej za cenu, dle znaleckého posudku stanoveného ext. znalcem; 

• spolu s Kupní smlouvou bude uzavřena dlouhodobá Nájemní smlouva pro podnik Česká pošta 

s možností užívat část předmětné nemovitosti ze strany ČP pro provoz pobočky České pošty, s. p. 

Podmínky a způsob bude definován ve znění Nájemní smlouvy 

Pokud máte o koupi nemovitosti zájem, prosím o potvrzení Vašeho zájmu, souhlasu s podmínkami úplatného 

převodu.  

Po odsouhlasení Vašeho zájmu a podmínek převodu Česká pošta, s.p. budeme pokračovat ve schvalování 

prodeje. Necháme schválit záměr prodeje ve vedení České pošty a vyvěsíme záměr prodeje na Portál veřejné 

správy, dle povinností jí vyplývající ze zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění účinném od 1. 1. 

2017.   

Pokud některá z org. složek státu nebo jiných státních organizací neprojeví o předmět koupě zájem, a bude 

záměr prodeje schválen vedením a DR České pošty, může podnik Česká pošta přistoupit k uzavření kupní 

smlouvy s Vámi. 

Pro přímý kontakt na pracovníky realitního oddělní České pošty je možné využít e-mailovou technologickou 

schránku reality.prodej@cpost.cz, nebo technologickou linku se záznamníkem tel. 954 302 327. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Jokl 

vedoucí týmu realitních činností - Úsek správa majetku a strateg. investice 

 

Česká pošta, s.p. 

 

Příloha: Znalecký posudek č. 840-80/2022 

Počet příloh: 1 
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