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       V Čelákovicích dne 10.11. 2020 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

………………………………………… 
Ing. Josef Pátek,  
starosta města 

 
……………………………………… 

Marcela Klaudová,  
referentka odboru správy a majetku 

 
 
 
MATERIÁL Č. 5.1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 16/2020 DNE 09.12.2020 
 
 
VZÁJEMNÝ BEZÚPLATNÝ PŘEVOD ČÁSTI POZEMKŮ, DOTČENÝCH 
KOMUNIKACÍ III/2454, V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ SEDLČÁNKY A OBCI 
ČELÁKOVICE MEZI MĚSTEM ČELÁKOVICE A STŘEDOČESKÝM KRAJEM 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Na jednáních Rady města č. 24/2020 pod bodem 2.4 dne 18.08.2020 a Rady města 
č. 28/2020 pod bodem 2.4 dne 15.09.2020 byla, na podkladě zaměření skutečného 
průběhu komunikace III/2454 v terénu, projednána žádost Krajské správy a údržby 
silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS) žádost o bezúplatný převod pozemků 
v katastrálním území Sedlčánky. 

Zákres skutečného stavu je znázorněn v geometrickém plánu č. 766-318/2020 
pro k. ú. Sedlčánky, potvrzeném KÚ pro Středočeský kraj, KP Praha – východ pod 
PGP-2101/2020-209 dne 25.06.2020. 

Záměr na převod části pozemků z vlastnictví města Čelákovice do vlastnictví 
Středočeského kraje dle GP č. 766-318/2020 označených jako p. č. 835/6 (oddělena 
z p. č. 835/4), ostatní plocha o výměře 75 m2, p. č. 545/2 (oddělena z p. č. 545), ostatní 
plocha o výměře 214 m2, p. č. 855/3 (oddělena z p. č. 855/2), ostatní plocha o výměře 
54 m2, vše v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, byl zveřejněn na úřední desce města 
od 22.9.2020 do 9.10.2020. 

Záměr na převod částí pozemků, dle původního zákresu komunikace v mapách KN, 
z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Čelákovice, dle GP č. 766-
318/2020 označených jako p. č. 861/5 (oddělena z p. č. 861/1), ostatní plocha 
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o výměře 897 m2 a p. č. 861/7 (oddělena z p. č. 861/1), ostatní plocha o výměře 
1047 m2, vše v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, zveřejnění na úřední desce města 
nepodléhá. 

Pro další postup je nutné projednání a schválení vzájemného bezúplatného převodu 
pozemků na jednání zastupitelstva města, následné zaslání písemné žádosti, 
usnesení příslušného zastupitelstva o vzájemném převodu, dotčené výpisy listů 
vlastnictví a sdělení účetních hodnot pozemků z vlastnictví města, které budou 
převáděny. 

Snímek mapy KN se zákresem geometrického plánu a specifikací dotčených pozemků 

 

 
 pozemky ve vlastnictví města   pozemky převáděné na Stř. kraj 
 
 pozemky převáděné na město Čelákovice 
    
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez vztahu k rozpočtu 
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SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení RM č. 24/2020/2.4.1 ze dne 18. srpna 2020 
Usnesení RM č. 24/2020/2.4.2 ze dne 18. srpna 2020  
Usnesení RM č. 28/2020/2.4. ze dne 15. září 2020  

 
NÁVRH USNESENÍ 
 
5.1 
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
vzájemný bezúplatný převod pozemků, dle GP č. 766-318/2020 označených jako, 
p. č. 835/6 (oddělena z p. č. 835/4), ostatní plocha o výměře 75 m2, p. č. 545/2 
(oddělena z p. č. 545), ostatní plocha o výměře 214 m2, p. č. 855/3 (oddělena 
z p. č. 855/2), ostatní plocha o výměře 54 m2 z vlastnictví města Čelákovice 
do vlastnictví Středočeského kraje a p. č. 861/5 (oddělena z p. č. 861/1), ostatní 
plocha o výměře 897 m2 a p. č. 861/7 (oddělena z p. č. 861/1), ostatní plocha 
o výměře 1047 m2, z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města 
Čelákovice, vše v katastrálním území Sedlčánky a obci Čelákovice. 

 
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Geometrický plán č. 766-318/2020 pro k.ú. Sedlčánky - tabulka 
příloha č. 2 Geometrický plán č. 766-318/2020 pro k.ú. Sedlčánky - grafika 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a 
návrhu usnesení odpovídá: 

 
………………………………………… 

Ing. Ondřej Přenosil,  
tajemník 

 
……………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
 právník městského úřadu 
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