
Podklad č. 8 pro jednání ZM 29/2014 na den 19.6. 2014 

Zpracovatel: tajemník, ved. OSTA  

Předkladatel: místostarosta I 

 

Smlouvy STOPRO-INVEST, s.r.o.  – ZTI v proluce náměstí 
      
V několika posledních jednáních kolektivních orgánů města se projednávala 

problematika převzetí infrastruktury v proluce náměstí, podle ustanovení 

uzavřené kupní smlouvy na pozemky. Smlouva zavazovala firmu STOPRO-

INVEST, převést na město část vybudované infrastruktury v proluce náměstí 

v hodnotě minimálně 8,350 mil. Kč, nyní formou kupní smlouvy.  

Soubor smluv, kterými je potřeba uzavřít tuto věc byl projednáván na dvou 

jednáních ZM na konci minulého roku. Nakonec potřebné smlouvy podepsány 

nebyly, a protože od 1. 1. 2014 platí nový občanský zákoník, který už nezná 

například smlouvy o věcném břemeni, musí být nahrazeny smlouvou o 

služebnosti a v souladu s NOZ musela být upravena i kupní smlouva na převod 

ZTI.  Z těchto důvodů se jednání ZM předkládá tento soubor smluv, které se 

v nějaké podobě už na jednání ZM schvalovaly.  

Poslední smlouvou by pak měla být smlouva o péči o veřejně přístupné plochy 

na pozemcích soukromého vlastníka, k jejímuž uzavření s SVJ je kompetentní 

RM.  

 

 

Přílohy:  5 x  Návrhy smluv   

 

 
Návrh na usnesení: 
 
8.1 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Kupní smlouvu o 
převodu vybudované infrastruktury do vlastnictví Města Čelákovic prodejem 
(stavba komunikací a parkovacích stání na terénu včetně dešťové kanalizace 
k jejich odvodnění, stavba chodníků na terénu, rekonstruovaný stávající 
vodovod a stavba nového vodovodního řadu, stavba veřejného osvětlení, 
městského mobiliáře, provedené sadové úpravy a náhradní výsadby, pítko) 
mezi fi STOPRO-INVEST, s.r.o., Praha 5, jako prodávajícím, a Městem 
Čelákovice jako kupujícím, za dohodnutou cenu 1.000,- Kč.  
 
8.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o 
služebnosti inženýrské sítě veřejného osvětlení, mezi Městem Čelákovice jako 
oprávněnou osobou a vlastníky pozemků fi STOPRO-INVEST, s.r.o., Praha 5, a 
dalšími spoluvlastníky níže uvedených nemovitostí dle LV č. 5632, na 
služebnost inženýrské sítě veřejného osvětlení - práva umístění, provozování a 
oprav zařízení veřejného osvětlení na pozemcích  st.p.č. -680/1 – zastavěná 



plocha a nádvoří, o výměře 2518 m2, a parc.č. 680/5 – ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 20 m2, oba v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, s tím, že tato 
smlouva bude ze strany města podepsána současně s kupní smlouvou o 
převodu ZTI. 
  
8.3 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o 
služebnosti inženýrské sítě veřejného osvětlení, mezi Městem Čelákovice jako 
oprávněnou osobou a vlastníky pozemku fi STOPRO-INVEST, s.r.o., Praha 5, a 
dalšími spoluvlastníky níže uvedené nemovitosti dle LV č. 5152, na služebnost 
inženýrské sítě veřejného osvětlení - práva umístění, provozování a oprav 
zařízení veřejného osvětlení na pozemku  parc.č. 680/3 – ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 150 m2. v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, s tím, že tato 
smlouva bude ze strany města podepsána současně s kupní smlouvou o 
převodu ZTI. 
 
8.4 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o 
služebnosti stezky – práva průchodu - mezi Městem Čelákovice jako 
oprávněnou osobou a vlastníky pozemků fi STOPRO-INVEST, s.r.o., Praha 5, a 
dalšími spoluvlastníky níže uvedených nemovitostí dle LV č. 5632,  na 
služebnost stezky - 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. 
  
8.5 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o 
služebnosti stezky – práva průchodu - mezi Městem Čelákovice jako 
oprávněnou osobou a vlastníky pozemku fi STOPRO-INVEST, s.r.o., Praha 5, a 
dalšími spoluvlastníky níže uvedené nemovitosti dle LV č. 5632,  na služebnost 
stezky -  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. 
 
 
 

 


