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MĚSTO Čelákovice

Zastup itelstvo města 
Čelákovice

V Čelákovicích dne 23.02.2021

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala

Ing. Josef Pátek, 
starosta města

Marcela Klaudová, 
referentka odboru správy a majetku

MATERIÁL Č. 1 PRO ZASEDÁNI ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 18/2021 DNE 03.03.2021

SOUHLAS MĚSTA ČELÁKOVICE S ODKUPEM POZEMKŮ P.Č. 3230/10 A ČÁSTI 
POZEMKU P.Č. 3230/5 V K. Ú. ČELÁKOVICE

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Pro jednání vedená v souvislosti s akcí „Výstavba parkovacího domu u žst. 
Čelákovice, včetně revitalizace přednádražního prostoru" je potřebné pro uzavření 
„Smlouvy o právu umístění a provedení stavby se smlouvou o budoucí kupní 
smlouvě" se společností České dráhy, a.s. zajistit souhlas města s odkupem 
pozemků dotčených investiční akcí - p. č. 3230/10 - ostatní plocha o výměře 
1530 m2 a dle záborového elaborátu části p. č. 3230/5 - ostatní plocha, 
o předpokládané výměře 3 m2 z celkové výměry 49251 m2, vše v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice.
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MĚSTO Čelákovice

doporučení zpracovatele / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ

Bez doporučení zpracovatele 

VZTAH K rozpočtu

Budoucí výdaj - paragraf 2219, položka 6121, org. 2210 

SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 

Bez souvisejících usnesení

NÁVRH USNESENÍ 

1.1
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
v rámci investiční akce města „Výstavba parkovacího domu u žst. Čelákovice, 
včetně revitalizace přednádražního prostoru", budoucí odkup pozemků 
p. č. 3230/10 - ostatní plocha o výměře 1530 m2 a dle záborového elaborátu 
části p. č. 3230/5 - ostatní plocha, o předpokládané výměře 3 m2 z celkové 
výměry 49251 m2, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, v maximální výši 
kupní ceny 1.750.000,00 Kč včetně DPH, od stávajícího vlastníka nemovitostí - 
České dráhy, a.s..

PŘÍLOHY

Bez příloh

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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