
Zastupitelstvo města Čelákovice - 29/2014 

 

Tisk číslo:    6.1.                         

Datum konání zastupitelstva města 19. 6. 2014 

 

Název tisku 

Majetkoprávní záležitosti – Smlouva o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě  
 

 

 

Předkladatel:                                                            Zpracovatelé:                                            

PhDr. Zdeňka Tichá, starostka    MěÚ - OH, OSTA 

 

Tisk obsahuje: 

a) návrh na usnesení  

b) důvodovou zprávu 

c) Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

d) snímek KN s vyznačením pozemků  

 

 

Návrh na usnesení 

      
6.1. ZM v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů. schvaluje Smlouvu o služebnosti inženýrské sítě č. 

EP-12-6001222/VB/2 mezi Městem Čelákovice a MUDr. J.D., jako vlastníky pozemku a 

spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou na služebnost inženýrské 

sítě práva zřídit, provozovat a vést přes pozemek vlastníků pozemku st. p. č. -447 – 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 488 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 

kabelové vedení kNN a zřídit a provozovat na tomto pozemku pojistkovou skříň 

v budově č. p. 231 ve smyslu stavby zařízení distribuční soustavy s označením 

„Čelákovice – kNN, U Podjezdu u č. p. 231“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Důvodová zpráva 

      
Je předložena smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Čelákovice  

a MUDr. J.D., jako vlastníky pozemku, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako 

oprávněnou osobou. Smlouva řeší akci „Čelákovice – kNN, U Podjezdu u č. p. 231“ – 

spočívající v právu oprávněné osoby zřídit, provozovat a vést kabelové vedení kNN přes 

pozemek vlastníků pozemku st. p. č. -447 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 488 m²,  

v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a zřídit a provozovat na tomto pozemku pojistkovou 

skříň v budově č. p. 231. Finanční náhrada za zřízení služebnosti inženýrské sítě činí pro 

Město Čelákovice 500,- Kč + DPH (slovy: Pětset korun českých + DPH) a pro MUDr. J.D. 

500,- Kč (slovy: Pětset korun českých). 



Zastupitelstvo města Čelákovice - 29/2014 

 

Tisk číslo:  6.2.                           

Datum konání zastupitelstva města 19. 6. 2014 

 

Název tisku 

Majetkoprávní záležitosti - směna pozemků M.  
 

Předkladatel:                                                            Zpracovatelé:                                            

Starostka       MěÚ - OH, OSTA 

 

Tisk obsahuje: 

a) důvodovou zprávu 

b) návrh na usnesení 

c) směnnou smlouvu 

d) přehledka dle KN 

e) geometrický plán   

 

 

Návrh na usnesení 

      
ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Směnnou smlouvu mezi městem 

Čelákovice a manželi M. na nemovitosti: pozemek p.č. 1692/238 – ostatní plocha / ostatní 

komunikace, o výměře 710 m
2
, odděleného geometrickým plánem č. 2352-13/2014 pro 

k.ú. Čelákovice z pozemku p.č. 1692/120 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 

z vlastnictví Města Čelákovic za pozemky p.č. 1681/6 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 

299 m
2
 a p.č. 1681/7 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 411 m

2
, z vlastnictví manželů M., 

vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

 

Důvodová zpráva 

      
V souvislosti s budováním propojení cyklistické stezky podél Labe a lávky přes Labe vznikla 

městu Čelákovice potřeba získat pozemky, p.č. 1681/6 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 

299 m
2
 a p.č. 1681/7 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 411 m

2
, z vlastnictví manželů M. 

Neboť město Čelákovice vlastní pozemek uprostřed zahrádkářské osady, naskytla se možnost 

část tohoto pozemku (výměrově odpovídající) směnit za potřebné pozemky. Po dohodě 

s manželi M. byl vypracován geometrický plán na dělení, kde v severní části byla oddělena 

z p.č. 1692/120 část pozemku (nově označena p.č. 1692/238). 

Záměr směny byl odsouhlasen na jednání RM č. 11/2014 pod bodem 2.3 a zveřejněn na 

úřední desce od 22. 4. 2014 do 9. 5. 2014. 

 



Podklad č. 6.3 pro jednání ZM 29/2014 na den 19. 6. 2014 

 

Zpracovatel:  Kašpárková, Klaudová 

Předkladatel: starostka 

 
 

Majetkoprávní záležitosti 

  
 

Příloha: 2 x žádost 

              2 x mapa 
   

Návrh na usnesení: 
 

6.3.1 ZM rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) a písm. f) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

nevyužít předkupního práva dle ustanovení § 3056 a násl. zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na koupi stavby chaty č.ev. 59 na 

pozemku města st.p.č. -269 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Sedlčánky a 

obci Čelákovice, za cenu 350.000,- Kč, na základě nabídky ve smyslu § 2147 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

6.3.2 ZM rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) a písm. f) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

nevyužít předkupního práva dle ustanovení § 3056 a násl. zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na koupi stavby občanské vybavenosti a 

příslušenství na pozemcích města st.p.č. -148 – zastavěná plocha a nádvoří, 

st.p.č. -92/2 – zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 24/3 – ostatní plocha/ 

manipulační plocha, vše v k.ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, za 

cenu 2.000.000,- Kč, na základě nabídky ve smyslu § 2147 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník. 

 

 

Důvodová zpráva: 

 

Vzhledem k účinnosti nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014 je potřeba 

v souvislosti s převodem stavby na pozemku ve vlastnictví města rozhodnout o 

využití či nevyužití předkupního práva. V prvním případě se jedná o chatu, ve 

druhém o objek obč. vybavenosti. Rada města projednala nabídku na odkup 

chaty na své schůzi dne 28.4. 2014 a doporučila ZM předkupního práva 

vlastníka pozemků nevyužít. 



Druhá nabídka na jednání RM z důvodu potřeby rychlého prodeje (z důvodu 

hrozby exekuce) nebyla předložena – požadavek byl na město doručen 2.6.2014 

(viz příloha) a týká se pozemků v k.ú. Záluží u Čelákovic. Žadatel požaduje za 

stavby na pozemcích města:  st.p.č. -148 – zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. -

92/2 – zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 24/3 – ostatní plocha/ manipulační 

plocha, částku ve výši 2.000.000,- Kč. Stavba je v tuto chvíli zatížena 

zástavním právem smluvním. 



Zastupitelstvo města Čelákovice - 29/2014 

 

Tisk číslo:  6.4.                           

Datum konání zastupitelstva města 19. 6. 2014 

 

Název tisku 

Majetkoprávní záležitosti – Smlouva o budoucí darovací 

smlouvě  
 

Předkladatel:                                                            Zpracovatelé:                                            

Starostka       MěÚ - OH, OSTA 

 

Tisk obsahuje: 

a) návrh na usnesení 

b) důvodovou zprávu 

c) smlouvu budoucí darovací 

d) přehledka dle KN 

 

 

Návrh na usnesení 

      
ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o budoucí darovací smlouvě 

mezi Městem Čelákovice na straně jedné, p. J.Š. a pí R.Š.  na straně druhé a manželi J. a 

I.Š. na straně třetí, na vzájemné darování pozemků v souvislosti s akcí Revitalizace Ve 

Skále takto:  

1. Město Čelákovice daruje p J.Š. a pí I.Š. do jejich SJM část pozemku p.č. 3129/1 – 

ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, o výměře 8 m² 

z celkové výměry 1204 m
2
. 

2. Pan J.Š. a pí R.Š. darují městu Čelákovice každý část svojí id. ½ pozemku st.p.č. -281 

– zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, o výměře 4 m² 

z celkové výměry 153 m
2
.  

3. Pan J.Š. a pí I.Š. darují městu Čelákovice část pozemku st.p.č. -282 – zastavěná plocha 

a nádvoří, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, o výměře 4 m² z celkové výměry 161 m
2
.  

 

 

Důvodová zpráva 

      
Na ZM 22/2010 pod bodem 7.2  dne 24. 6. 2010 byla schválena Smlouva o budoucí darovací 

smlouvě. Vzhledem k požadavku, na směnu části z jiného pozemku z vlastnictví města 

Čelákovic, ze strany manželů Š. a z důvodu úmrtí pana J.Š. staršího je předložena ke 

schválení nová Smlouva o budoucí darovací smlouvě třístranné mezi městem Čelákovice, p. 

J.Š. a pí R.Š. a mezi manželi J. a I.Š. Předmětem této smlouvy je budoucí vzájemné darování 

pozemků v souvislosti s akcí Revitalizace Ve Skále. 
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