
Podklad č. 4.2.1 pro jednání ZM 30/2014 na den 6. 8. 2014 

Zpracovatel: Kašpárková, Klaudová 

Předkladatel: místostarosta  

 

Prodej pozemků 
 

Příloha:  1 x smlouva 

               3 x mapa 

 

Návrh na usnesení:   

      

4.2.1 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 

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

smlouvu mezi městem Čelákovice jako prodávajícím a p. T. J., Čelákovice, 

jako kupujícím, na pozemek p.č. 3887/3 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace, o výměře 20 m
2
, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, pozemek 

p.č. 3884/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 m
2
, v k.ú. 

Čelákovice a obci Čelákovice, a pozemek p.č. 245/4 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace, o výměře 18 m
2
, v k.ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, 

za dohodnutou cenu 42.000,- Kč. 

 

Důvodová zpráva: 

 

S žádostí o prodej části pozemku p.č. 3887/1 - ostatní plocha/ostatní 

komunikace (cca 20 m
2
) a p.č. 3884 - ostatní plocha / ostatní komunikace (cca 5 

m
2
), v k.ú. Čelákovice a pozemku p.č. 245/2 - ostatní plocha/ostatní 

komunikace (cca 18 m
2
), k. ú. Záluží u Čelákovic, přiléhajících ke stávající 

stavbě garáže (st.p.č. 3927, v k.ú. Čelákovice a st.p.č. 145, v k.ú. Záluží u 

Čelákovic) se obrátil na město vlastník přilehlých nemovitostí - Ing. T. J. Jeho 

záměrem je přestavba stávající garáže a její posun jižním směrem a tím vyřešení 

problému se zajížděním do zadního garážového stání (přístřešku) a současně 

zjednodušení způsobu oplocení pořízením pojízdné brány. Při projednávání 

požadavků Ing. J. byl na poradách zmíněn i problém v této lokalitě s průjezdem 

větší techniky (při zimní údržbě, vyvážení TDO a pod - otáčení vozidel, 

průjezd, prostor pro sníh, ….) 

Po vypracování geometrických plánů na dělení pozemků, které financoval p. J. 

je předložena kupní smlouva.   
 



Podklad č. 4.2.2 pro jednání ZM 30/2014 na den 6. 8. 2014 

Zpracovatel: Kašpárková, Klaudová 

Předkladatel: místostarosta  

 

Prodej pozemků 
 

Příloha:  1 x smlouva 

               1 x dohoda  

               1 x prohlášení 

               1 x mapa 

 

Návrh na usnesení:   

      

4.2.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona  

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

Kupní smlouvu mezi městem Čelákovice jako prodávajícím a kupujícími 

(každý id. ½) p. V. K., Čelákovice, a sl. D. K., Čelákovice, na pozemek 

st.p.č. -1409 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rovněž stavba č.p. 

1341, objekt bydlení, a dále na pozemek parc. č. 1413/8 ostatní plocha – 

manipulační plocha, vše v obci Čelákovice a katastrálním území 

Čelákovice, se všemi součástmi a příslušenstvím, za celkovou kupní cenu 

1.001.517,- Kč, včetně Doložky, Dohody o užívání společně přístupných 

prostor a společných zařízení a Prohlášení o přistoupení k této Dohodě. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Je předkládán prodej dalšího řadového domu V Prokopě č.p. 1341 spolu 

s příslušnými nemovitostmi. 
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