
Obecné informace

LAZARŮV 
MLÝN
S ROZSÁHLÝMI POZEMKY

19.500.000,- Kč

koutna@draspomorava.cz +420 603 509 979

Lukrativní pozemky o celkové výměře 6.366 
m2 se stávajícím objektem mlýna, který byl 
postaven v roce 1820 mlynářem Riegrem na 
pozdně gotické Lánské strouze a pracoval 
až do roku 1952. Později doplněn o stodolu 
a sýpku, která byla adaptovaná na obytné 
účely. V roce 1905 za majitele Josefa Kavalíra 
byl mlýn modernizován.

Původní objekt postupně modernizovaný  
a přestavovaný do současné podoby, který 
tvoří jižní zděná přízemní obytná část se 
sedlovou střechou a podkrovím.

Obytná část byla v 90. letech kompletně zre-
konstruovaná, a to v levé části (při pohledu 

z ulice) obytná část v přízemí a podkroví  
s jednou bytovou jednotkou a samostatně ze 
dvora přístupná pravá část, kde jsou v přízemí 
společné prostory a v podkroví dva samo-
statné apartmány každý s vlastním sociálním 
zařízením. Celkem 4 x koupelna s WC a jedno 
WC zvlášť.

V současné době je objekt ve stavu k re-
konstrukci. Příslušenství stodola a mlýnice  
v havarijním stavu.

Objekt je napojen na inženýrské sítě obce – 
rozvody silnoproudu a komunikační napojení. 
Vodovod z vlastní studny a likvidace odpadních 
vod v domovní ČOV.
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Atraktivní lokalita
Obec Pátek leží cca 5 km od lázeňského 
města Poděbrady, necelých 50 km východně 
od Prahy u dálnice D11. V rámci plánované 
infrastruktury má být přímo u objektu vy-
budována cyklostezka, v blízkosti mlýna se 
nachází golfové hřiště.

Možnosti využití:
• rekreační areál nebo penzion, jehož součástí 

může být historická dominanta v podobě 
bývalého mlýna s vodním náhonem. 

• lze využít jako stavební pozemky, z hlediska 
platného územní plánu pozemky určeny  
k bytové zástavbě. Je možné zde vybudovat 
bytový dům či pozemek rozparcelovat na 
jednotlivé stavební pozemky pro výstavbu 
rodinných domů.

Pozemky: 6 366 m2 

Zahrada: 4 020 m2

Užitná plocha: 400 m2

Zastavěná plocha: 2 346 m2

Specifikace


