
Podklad č. 4.2 pro jednání ZM 26/2013 na den 11. 12. 2013 

Zpracovatel: tajemník, Kašpárková  
Předkladatel: místostarosta I 
 

Smlouvy STOPRO-INVEST, s.r.o.  – proluka náměstí 
 
Přílohy:      2 x smlouva 
                    1 x geometrický plán 
                  1 x vyjádření JUDr. Římala 
                           
Návrh na usnesení: 
      
4.2.1 alternativa a) 
ZM trvá na splnění závazku z ustanovení čl. VIII odst. 4 Kupní smlouvy o 
převodu nemovitostí a o podmínkách stavby polyfunkčního domu včetně 
souvisejícího komplexu staveb v Čelákovicích ze dne 18. 3. 2009, ve znění 
dodatků, tj. řešení práva průchodu náměstí pro pěší a práva chůze a volného 
přístupu na komunikace, odpočinkové plochy a sadové úpravy formou 
věcného břemene. 
 
4.2.1 alternativa b) 
ZM souhlasí se zrušením závazku uzavření věcného břemene práva průchodu 
náměstí pro pěší a práva chůze a volného přístupu na komunikace, 
odpočinkové plochy a sadové úpravy, vyplývajícího z ustanovení čl. VIII odst. 
4 Kupní smlouvy o převodu nemovitostí a o podmínkách stavby polyfunkčního 
domu včetně souvisejícího komplexu staveb v Čelákovicích ze dne 18. 3. 2009, 
ve znění dodatků, a souhlasí s jeho nahrazením formou smluvního vztahu se 
společenstvím vlastníků bytových jednotek. 
 
4.2.2 ZM schvaluje Smlouvu věcném břemenu mezi Městem Čelákovice jako 
oprávněným z věcného břemene a fi STOPRO-INVEST, s.r.o., Praha 5, a 
dalšími spoluvlastníky nemovitosti – částí domu č.p. 2055, Čelákovice - 
uvedenými na LV č. 5632, vedeném pro katastrální území Čelákovice a obec 
Čelákovice u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Praha – východ, jako povinnými z věcného břemene, na věcné břemeno práva 
volného průchodu pro pěší do náměstí a práva chůze a volného přístupu na 
pěší komunikace, odpočinkové plochy a sadové úpravy přes pozemky st.p.č. -
680/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2518 m2, a p.č. 680/5 – ostatní 
plocha, jiná plocha, o výměře 20 m2, oba v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice 
na pozemky p.č. 680/2 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 976 m2, a p.č. 
3202/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1195 m2, oba v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, tak, jak je vyznačeno v Geometrickém plánu č. 
2288-49/2013, vyhotoveném Ing. Milanem Řezníkem, Praha 8. 
 
 
4.2.3 ZM schvaluje Smlouvu věcném břemenu mezi Městem Čelákovice jako 
oprávněným z věcného břemene a fi STOPRO-INVEST, s.r.o., Praha 5, a 
dalšími spoluvlastníky nemovitosti – částí domu č.p. 2055, Čelákovice - 
uvedenými na LV č. 5152, vedeném pro katastrální území Čelákovice a obec 



Čelákovice u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Praha – východ, jako povinnými z věcného břemene, na věcné břemeno práva 
volného průchodu pro pěší do náměstí a práva chůze a volného přístupu na 
pěší komunikace, odpočinkové plochy a sadové úpravy přes pozemek  
p.č. 680/3 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 150 m2, v k.ú. Čelákovice a 
obci Čelákovice na pozemky p.č. 680/2 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 
976 m2, a p.č. 3202/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1195 m2, 
oba v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, tak, jak je vyznačeno v Geometrickém 
plánu č. 2288-49/2013, vyhotoveném Ing. Milanem Řezníkem, Praha 8. 
 


