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       V Čelákovicích dne 26. 11. 2014 
 

 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

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

Jméno, příjmení, funkce 

Marcela Klaudová - OH, Lucie 
Nešněrová - OH, Mgr. Ivana Kašpárková 

- vedoucí OSTA 
……………………………………………… 

Jméno, příjmení, funkce 

 
 

 
MATERIÁL Č. 6 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 2/2014 DNE 10. 12. 2014 
 
 

MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ 
 

Majetkoprávní záležitosti 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města  
 

a) 6.1.1 - revokuje své usnesení č. 31/2014/252 ze dne 2. 10. 2014 z důvodu 
změny v označení dotčených pozemků  
 
6.1.2 - schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-6005841VB1 mezi 
městem Čelákovice jako vlastníkem pozemků a spol. ČEZ Distribuce, a. 
s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou, na služebnost inženýrské sítě 
práva zřídit, provozovat a vést přes pozemky vlastníka pozemků p. č. 
677/1 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 22697 m², p. č. 686/1 – ostatní 
plocha, manipulační plocha, o výměře 2433 m², p. č. 719/8 – ostatní 
plocha, manipulační plocha, o výměře 301 m², p. č. 721/2 – ostatní 
plocha, zeleň, o výměře 568 m², p. č. 722 – ostatní plocha, zeleň, o 
výměře 1281 m², p. č. 3202/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 1195 m² a p. č. 4225 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře  
320 m², všech v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN, 
VN, transformační stanici CTSbb a pojistkovou skříň. 
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b) 6.2 - schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-6008577/VB/1 mezi městem 
Čelákovice jako vlastníkem pozemku a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 
IV, jako oprávněnou osobou, na služebnost inženýrské sítě práva zřídit, 
provozovat a vést přes pozemek vlastníka pozemku p. č. 3199 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 5600 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, kabelové vedení kNN. 

c) 6.3 - schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-6010509/VB/1 mezi městem 
Čelákovice jako vlastníkem pozemku a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 
IV, jako oprávněnou osobou, na služebnost inženýrské sítě práva zřídit, 
provozovat a vést přes pozemek vlastníka pozemku p. č. 887 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 1386 m², v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice, kabelové vedení kNN. 

d) 6.4 - schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IP-12-6005671/VB/1 mezi městem 
Čelákovice jako vlastníkem pozemku a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 
IV, jako oprávněnou osobou, na služebnost inženýrské sítě práva zřídit, 
provozovat a vést přes pozemek vlastníka pozemku p. č. 241/1 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 5256 m², v k. ú. Záluží u Čelákovic 
a obci Čelákovice, kabelové vedení kNN a pojistkovou skříň umístěnou 
na stávajícím podpěrném bodě. 

e) 6.5 - 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 O. K., Čelákovice 
(id. 1/8), J. L., Německo (id. ¼), J. M., Čelákovice (id. ¼), J. Š., Čelákovice 
(id. 1/8) a A. V., Čelákovice (id. ¼), jako kupujícími, na pozemek st. p. č. -
138 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 962 m², v k. ú. Záluží u 
Čelákovic a obci Čelákovice, na kterém stojí budova č.p. 87 ve vlastnictví 
kupujících, za dohodnutou cenu 516.594,- Kč. 
 

f) 6.6 - 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 ideálního podílu vlastnictví – 
3/16 – stavby č.p. 298 na pozemku města st.p.č. -1783 – zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 470.000,- Kč, na 
základě nabídky ve smyslu § 2147 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. 
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g) 6. 7 - neschvaluje prodej části pozemku p.č. 40/7 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře cca 51 m2 z celkové výměry 1646 m2, v k.ú. Záluží 
u Čelákovic a obci Čelákovice. 

 
h) 6. 8 - neschvaluje prodej pozemku p.č. 500/84 – ostatní plocha, zeleň, o 

výměře 444 m2, v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. 
 

i) 6.9 - neschvaluje odkoupení pozemku p.č. 1591/7 – trvalý travní porost, o 
výměře 224 m2, v k.ú. Káraný a obci Káraný. 
 

j) 6. 10 - 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 T. a J. K. a Z. K. 
na nemovitosti tak, že město Čelákovice převede pozemek p.č. 668/3 – 
zahrada, o výměře 296 m², v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, do 
vlastnictví manželů K., manželé T. a J. K. převedou pozemek p.č. 4344 – 
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 32 m2, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, do vlastnictví města Čelákovice, a Z. K. převede pozemky 
p.č. 498/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 828 m2, a p.č. 
498/37 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 74 m2, oba v  k.ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovice, do vlastnictví města Čelákovice, s tím, že 
vzhledem k výměrám a charakteru směňovaných nemovitostí, jakož i 
jejich umístění a účelu využití, směna bude uskutečněna bez finanční 
kompenzace. 
 

 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
a) 6.1 Zastupitelstvo města Čelákovic schválilo usnesením č. 31/2014/252 ze dne 2. 
10. 2014 Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s akcí 
„Čelákovice – nám. 5. května – kVN, kTS, kNN, pro byty“ a to na pozemky p. č. 677/1 
– ostatní plocha/zeleň, o výměře 22 697 m², p. č. 680/2 – ostatní plocha/jiná plocha, 
o výměře 976 m², p. č. 686/1 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 2 433 
m², p. č. 719/8 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 301 m², p. č. 721/2 – 
ostatní plocha/zeleň, o výměře 568 m², p. č. 722 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 
1 281 m², p. č. 3202/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 195 m², a p. 
č. 4225 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 320 m², všechny v k. ú. Čelákovice a 
obci Čelákovice, za úhradu 40.000,- Kč + DPH (slovy: Čtyřicettisíc korun českých + 
DPH). Jelikož došlo ke zjištění, že z pozemku p. č. 680/2 byla oddělena část a vznikl 
pozemek p. č. 680/3 a tím nedošlo k zásahu do pozemku p. č. 680/2, je předkládána 
nová smlouva ke schválení s vypuštěním pozemku p. č. 680/2. Ostatní ujednání ve 
smlouvě zůstávají zachovány. 
 
b) 6.2 Je předložena smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem 
Čelákovice, jako vlastníkem pozemku, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako 
oprávněnou osobou. Smlouva řeší akci „Čelákovice kNN U Kovárny, R. J.“ – 
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spočívající v právu oprávněné osoby zřídit, provozovat a vést kabelové vedení kNN 
přes pozemek vlastníka pozemku p. č. 3199 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o 
výměře 5 600 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Finanční náhrada za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě činí pro Město Čelákovice 2.000,- Kč + DPH (slovy: 
Dvatisíce korun českých + DPH). 
 
c) 6.3 Je předložena smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem 
Čelákovice, jako vlastníkem pozemku, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako 
oprávněnou osobou. Smlouva řeší akci „Sedlčánky – kNN, SP100 č. p. 11/1“ – 
spočívající v právu oprávněné osoby zřídit, provozovat a vést kabelové vedení kNN 
přes pozemek vlastníka pozemku p. č. 887 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o 
výměře 1 386 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. Finanční náhrada za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě činí pro Město Čelákovice 12.000,- Kč + DPH (slovy: 
Dvanácttisíc korun českých + DPH). 
 
d) 6.4 Je předložena smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem 
Čelákovice, jako vlastníkem pozemku, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako 
oprávněnou osobou. Smlouva řeší akci „Čelákovice, Záluží kNN č. p. 241/2, 292“ – 
spočívající v právu oprávněné osoby zřídit, provozovat a vést kabelové vedení kNN a 
pojistkovou skříň umístěnou na stávajícím podpěrném bodě přes pozemek vlastníka 
pozemku p. č. 241/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5 256 m², v k. ú. 
Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice. Finanční náhrada za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě činí pro Město Čelákovice 12.000,- Kč + DPH (slovy: Dvanácttisíc 
korun českých + DPH). 
 
e) 6.5 Radou města byl na základě žádosti vlastníků domu č.p. 87 na jednání dne 4. 
prosince 2013 schválen záměr prodeje pozemku pod stavbou. Záměr byl zveřejněn 
na úřední desce a vlastníci domu č.p. 87 obdrželi „Výpis z usnesení RM č. 
26/2013/263“ o schválení prodeje st.p.č. 138 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
962 m2, v k.ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice. Po zavedení nového 
občanského zákoníku a nového katastrálního zákona je vlastníkům velmi ztíženo 
nakládání s jejich nemovitostí (musí při převodech majetku oslovovat přednostně 
město, jako vlastníka pozemku). Vzhledem k tomu, že dům č.p. 87 vlastní několik 
spoluvlastníků, pí N. jejich jménem podala na město Čelákovice novou žádost o 
odprodej, kde žádá město o přehodnocení ceny za odprodej a poukazuje na 
skutečnost, že cena za prodej srovnatelného pozemku (st.p.č. -17) byla stanovena ve 
výši 537,- Kč/m2 (tento pozemek byl prodáván jako celek i se stavbou), kdežto jim 
byla určena cena ve výši 600,- Kč/m2 (a to mají ze zákona předkupní právo na tento 
pozemek). Rada města schválila nový záměr na odprodej za cenu 537,- Kč/m2. 
 
f) 6.6 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. Týká se odprodeje podílu ideálního vlastnictví  
(podíl ve velikosti 3/16) na budově č.p. 298 (lokalita Dělnické domky) na pozemku ve 
vlastnictví města – st.p.č. 1783, pro k.ú. a obec Čelákovice. Žadatel požaduje za 
svůj podíl částku ve výši 470.000,- Kč.  
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g) 6.7 Na město Čelákovice se obrátila se svým požadavkem na odprodej části 
pozemku p.č. 40/7 -  ostatní plocha/ ostatní komunikace, o výměře cca 51 m2, 
z celkové výměry 1646 m2, v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, paní M. P. 
Svůj zájem o část této nemovitosti zdůvodňuje záměrem na uzavření přístupové 
cesty k domu č.p. 61 z důvodu stávajícího záboru prostranství oplocením a 
dlouhodobým umístěním karavanu. Před podáním žádosti pí P. byla na město 
Čelákovice doručena stížnost obyvatel sousedních nemovitostí s tím, že pí P. svým 
jednáním znemožňuje ostatním obyvatelům užívat přístupovou cestu, brání odvozu 
fekálií z odpadních jímek umístěných u nemovitostí ze strany přístupové cesty a 
ohrožuje okolní obyvatele vypouštěním svých psů do těchto prostor. Stávající 
oplocení, zábor a umístění karavanu nebylo s městem Čelákovice konzultováno ani 
nebylo povoleno. Z tohoto důvodu rada města neschválila pronájem této části 
pozemku pí P. 
 
 
h) 6.8 Již po několik let se opakovaně obracejí na město Čelákovice se svým 
požadavkem na odprodej sousedního pozemku vlastníci domu č.p. 200 – manželé K. 
Požadují odprodej pozemku p.č. 500/84, v k.ú. Sedlčánky. Město Čelákovice 
opakovaně zamítlo odprodej tohoto pozemku, neboť je na něm v katastru nemovitostí 
zapsáno úplatné věcné břemeno (trpění přetínání vodiči kabelového vedení), dále 
jsou na něm umístěny drenáže odvodňující danou lokalitu, na které by musel být, při 
případném prodeji, zpracován geometrický plán a sepsána smlouva na služebnost - 
uložení sítí. Po parcelaci dané lokality byla městem Čelákovice zadána 
k vypracování projektová dokumentace na vybudování přístupového chodníku 
k autobusové zastávce pro obyvatele východní části lokality (uloženo v archivu 
ORM).  Tato investice by byla v případě prodeje neuskutečnitelná a tudíž zbytečně 
vydaná. Pro návratnost vynaložených prostředků by se nejspíše musela odrazit 
v ceně za požadovaný pozemek. Nemalou úlohu při vydání nesouhlasu s prodejem 
tohoto pozemku činí zajisté i ta skutečnost, že při parcelaci této lokality se výměra 
tohoto pozemku projevila v procentuelním vyčíslení pozemků veřejné zeleně, které 
bývá při parcelacích tohoto rozsahu požadováno. Prodejem takovýchto pozemků se 
plochy veřejné zeleně nevratně zmenšují. Rada města prodej pozemku nedoporučila. 
 
i) 6.9 V souvislosti s dokončením stavby lávky přes Labe se obrátil na město 
Čelákovice s nabídkou na odprodej pozemku situovaného v sousedství 
vybudovaného sjezdu lávky v Káraném vlastník pozemku p.č. 1591/7 – pan J. H. 
Nabízí městu Čelákovice odprodej pozemku – p.č. 1591/7, trvalý travní porost, o 
výměře 224 m2, který by v terénu propojil východní sjezd z lávky s komunikací (p.č. 
1790 – ostatní plocha,ostatní komunikace), za cenu 50,- až 60,- Kč/m2. Dle vyhlášky 
č. 441/2013 Sb. (oceňovací vyhláška) by byla cena za pozemek dle § 6 odst. 2a) 
podle bonitovaných půdně ekologických jednotek (pro BPEJ 22110 - ve výši 4,81 
Kč/m2, jako zemědělský pozemek). Rada města koupi pozemku nedoporučila. 
 
j) 6.10 Z důvodu dlouhodobého řešení problému s posunem kresby zákresu hranic 
v mapách katastru nemovitostí je odprodej – směna pozemků, na základě požadavku 
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manželů K. (č.p. 112) řešena až v současné době, po vypracování geometrického 
plánu č. 2355-1062/2014 na dělení pozemků. Z pozemku ve vlastnictví města – p.č. 
668/1 je oddělena ve východní části pozemku část dle skutečného oplocení a v jižní 
části ponechán pruh o šířce 2 m, který byl požadován ohledně záměru města - 
vybudování průchodu mezi ul. Komenského a Sady 17. Listopadu, zbytek pozemku 
byl geometrickým plánem na dělení označen parcelním č. 668/3 a je určen ke 
směně. Ve východní části st.p.č. 667/1 byl z pozemku (který je v podílovém 
vlastnictví manželů T. a J. K.) oddělen pruh (p.č. 4344) dle skutečného oplocení, vše 
v k.ú. a obci Čelákovice. Dále za pozemek p.č. 668/3 nabízejí pozemky v k.ú. 
Sedlčánky  - p.č. 498/11 – ostatní plocha/ostatní komunikaci, o výměře 828 m2 a p.č. 
498/37 – ostatní plocha/ostatní komunikaci, o výměře 74 m2 z vlastnictví pana Z. K. 
Jedná se o pozemky pod stávající komunikací města. Na p.č. 498/11 z důvodu 
soukromého vlastnictví je zapsáno věcné břemeno chůze a jízdy ve prospěch 
pozemků: st.574, p.č. 498/30, st. p. 575, p.č. 498/41 a p.č. 498/23. Další věcné 
břemeno je pro p.č. 498/11 zapsáno pro ČEZ Distribuci, a.s.. 
Dle znaleckého posudku č. 129-957.2014 ze dne 31. 7. 2014 – oddíl C. 
REKAPITULACE: 
Ocenění převáděného pozemku z vlastnictví Města  – p.č. 668/3 (Čel.) 
 620.064,80 Kč 
Ocenění pozemků z vlastnictví Kratochvílových  – p.č. 4344  (Čel.) 
           68.570,90 Kč 

       - p.č. 498/11 (Sedl.)  
         491.573,70 Kč 

       - p.č. 498/37 (Sedl) 
 54.916,10 Kč 
celkem   615.060,70 Kč 
rozdíl                  5.004,10 Kč 
Ve vlastnictví K. nebyl dohledán žádný pozemek, který by mohl být přiřazen ke 
směně tak, aby dorovnal rozdíl v ocenění pozemků a byl výhodný pro Město. 
Vzhledem k tomu, že zjištěná cena pozemku p.č. 498/11 dle znaleckého posudku je 
stanovena ve výši 614.467,08 Kč a následně je její hodnota ponížena o částku 
122.893,40 Kč – ocenění věcného břemene (z důvodu neexistence cenového 
předpisu bylo ocenění stanoveno procentem z obvyklé ceny pozemku) je uvedený 
rozdíl zanedbatelný. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení a) - j), resp. 6.1 - 6.10. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Příjmy do rozpočtu města dle ustanovení jednotlivých smluv. 
LEGISLATIVNÍ RÁMEC 
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Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
VZTAH KE STRATEGICKÉMU PLÁNU 
 
V souladu se strategickým plánem. 
 
 
PŘÍLOHY 
 
 6 x smlouva 
18 x mapa 
 1 x navržená kupní smlouva 
 

 

 

 
Podkladový materiál revidoval/a 

                                           Jan Baran, tajemník MěÚ 
……………………………………………… 

Jméno, příjmení, funkce 

 
 
 

 

 
 


