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       V Čelákovicích dne 03.05.2021 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

………………………………………… 
Ing. Josef Pátek,  
starosta města 

 
……………………………………… 

Marcela Klaudová,  
referentka odboru správy a majetku 

 
 
 
MATERIÁL Č. 4.2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 19/2021 DNE 12.05.2021 
 
 
SMLOUVA SMĚNNÁ – SML/2021/005 NA SMĚNU POZEMKŮ MEZI MĚSTEM 
ČELÁKOVICE A OBCÍ KÁRANÝ Z DŮVODU ZÁMĚRU INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA 
- LÁVKA NA ŽELEZNIČNÍM MOSTĚ, V K. Ú. KÁRANÝ A OBCI KÁRANÝ 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Na jednání Rady města č. 03/2021 pod bodem 2.1 dne 09.02.2021 byl projednán 
záměr směny pozemků v k. ú. Káraný pro investiční akci města „Lávka na železničním 
mostě“. Byly specifikovány pozemky, kde má směna význam pro obě strany.   
Z vlastnictví města Čelákovice se jedná o pozemky, či jejich části, které jsou většinou 
využívány jako veřejné cesty, nebo jsou ve vlastnictví více spoluvlastníků a obec 
Káraný je jedním ze spoluvlastníků – směnou se zvýší její spoluvlastnický podíl.  
Z vlastnictví města Čelákovice se jedná o : 
- část p. č. 1591/2, trvalý travní porost o celkové výměře 4557 m2, geometrickým 

plánem č. 1423-241/2020 odměřen pozemek nově označen jako p. č. 1591/63 
– trvalý travní porost o výměře 1063 m2 

- p. č. 1591/5, trvalý travní porost o výměře 74 m2,  
- p. č. 1594/4, ostatní plocha o výměře 92 m2   
- p. č. 2188/6, ostatní plocha o výměře 407 m2,   
- 1/8 spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. 1594/2, ostatní plocha o výměře 

238 m2   
- 1/8 spoluvlastnický podíl pozemku p. č. 2188/7, ostatní plocha o výměře 

329 m2, 
vše v katastrálním území a obci Káraný. 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 

4.2 
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 pozemky ve vlastnictví města   pozemky dotčené směnou 

Z vlastnictví obce Káraný se jedná o část pozemku - p. č. 2395/1 ostatní plocha 
o celkové výměře 3445 m2, která navazuje na pozemky města a je potřebná pro výše 
uvedenou investiční akci, geometrickým plánem č. 1424-242/2020 nově označena 
jako p. č. 2395/5 – ostatní plocha o výměře 1707 m2, vše v k. ú. a obci Káraný, 

 

pozemky ve vlastnictví města  pozemek ve vlastnictví obce Káraný dotčený směnou 
 
Záměr směny byl zveřejněn na úřední desce města od 16.02.2021 do 04.03.2021. 
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Zastupitelstvu města je předkládáno znění směnné smlouvy SML/2021/005, které již 
bylo obcí Káraný schváleno Usnesením č. 1/2021 jako bod č. 7 dne 24.03.2021 

DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez vztahu k rozpočtu 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení RM č. 03/2021/2.1 ze dne 09.02.2021 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
4.2 
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření 
a text Směnné smlouvy č. SML/2021/005 mezi městem Čelákovice a obcí Káraný 
na směnu :  

• pozemku p. č. 1591/63 - trvalý travní porost o výměře 1063 m2 odděleného 
geometrickým plánem č. 1423-241/2020 z pozemku p. č. 1591/2 trvalý 
travní porost,  

• pozemku p. č. 1591/5 - trvalý travní porost o výměře 74 m2,  
• pozemku p. č. 1594/4 - ostatní plocha o výměře 92 m2,  
• pozemku p. č. 2188/6, ostatní plocha o výměře 407 m2, 
• 1/8 spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 1594/2, ostatní plocha 

o výměře 238 m2  
• 1/8 spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 2188/7, ostatní plocha 

o výměře 329 m2 (z vlastnictví města Čelákovic)  
za: 

• pozemek p. č. 2395/5 – ostatní plocha o výměře 1707 m2 oddělený 
geometrickým plánem č. 1424-242/2020 z pozemku p. č. 2395/1 ostatní 
plocha (z vlastnictví obce Káraný)   

vše v k. ú. a obci Káraný. 
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 směnná smlouva SML/2021/005 
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příloha č. 2 geometrická plán č. 1423-241/2020 
příloha č. 3 geometrický plán č. 1424-242/2020 
příloha č. 4 usnesení RM č. 03/2021/2.1 ze dne 09.02.2021  

 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a 
návrhu usnesení odpovídá: 

 
………………………………………… 

Ing. Ondřej Přenosil,  
tajemník 

 
……………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
 právník městského úřadu 
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