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       V Čelákovicích dne 07.09.2020 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

……………………………………………… 
Ing. Josef Pátek,  

starosta  

 
……………………………………………… 

Marcela Klaudová,  
referentka odboru správy majetku a 

investic 
 
 
 
MATERIÁL Č. 4.3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 14/2020 DNE 16.09.2020 
 
 
ŽÁDOST O PRODEJ ČÁSTI POZEMKU - P. Č. 500/94, V K. Ú. SEDLČÁNKY 
A OBCI ČELÁKOVICE 
 
Na Radě města č. 25/2020 pod bodem 2.6 byla dne 31. srpna 2020 projednána 
žádost (viz příloha č. 1) pana K Ř . Rád by odkoupil od města Čelákovic 
pozemek - p. č. 500/94 – ostatní plocha o výměře 1098 m2, v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice. Radou města nebyl odprodej pozemku doporučen.  

Ve své žádosti neupřesňuje žádný záměr pro odkup výše uvedeného pozemku. 

Geodetickým zaměřením staveb na sousedním pozemku – p. č. 500/47 byl zjištěn 
nesoulad v oplocení nemovitosti, sousedním vlastníkem již bylo požádáno o odprodej 
zaplocené části a v současné době je v řešení. 
Pozemky v této lokalitě město většinou využívá ke směnám ve vztahu k nabývání 
pozemků pro budoucí obchvat města.  

 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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 vlastnictví města   zájmový pozemek   

 

DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez vztahu k rozpočtu 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení Rady města č. 25/2020/2.6 z 31.08.2020 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
4.3 
Zastupitelstvo města neschvaluje / schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, prodej pozemku p. č. 500/94 – ostatní plocha o výměře 
1098 m2, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.  
 
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Žádost 
příloha č. 2 Usnesení Rady města č. 25/2020/2.6 z 31.08.2020 

 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Ing. Ondřej Přenosil 
tajemník městského úřadu 

 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
právník městského úřadu 
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