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       V Čelákovicích dne 07.06.2021 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

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

starosta  

 
……………………………………………… 

Marcela Klaudová,  
referentka odboru správy majetku a 

investic 
 
 
MATERIÁL Č. 3.4 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 20/2021 DNE 23.06.2021 
 
 
ŽÁDOST O PRODEJ POZEMKU P. Č. 26/5 A ČÁSTI POZEMKU P. Č. 290 
V K. Ú. ZÁLUŽÍ U ČELÁKOVIC 
 
Na Radě města č. 11/2021 pod bodem 2.4 byla dne 01.06.2021 projednána žádost 
(viz příloha č. 1) manželů L  Rada města prodej nedoporučila (viz příloha 
č. 7 – Usnesení RM 11/2021/2.4 z 01.06.2021). 

Manželé L  vlastníci nemovitostí st. p. č. 64 a p. č. 26/11, požádali o prodej 
sousedního pozemku p. č. 26/5 – zahrada o výměře 123 m2 a části pozemku 
p. č. 290 o výměře 85 m2 z celkové výměry 248 m2 v k. ú. Záluží u Čelákovic. 

Manželé L kontaktují město Čelákovice ohledně odkupu pozemků již 
poněkolikáté: 

- roku 2012 - požadovaný záměr prodeje byl řešen Radou města č. 3/2012 dne 
2. února 2012 pod bodem č. 2.1 - neschváleno (viz příloha č. 2), Radou města 
12/2012 pod bodem 2.4 byla řešena služebnost přístupu přes pozemek 
p. č. 26/5. 

- roku 2015 - Radou města č. 14/2015 dne 19. května 2015 pod bodem č. 2.5 
(viz příloha č. 3) opětovně řešena žádost o prodej, na podkladě jednání RM 
bylo zadáno vypracování prvního znaleckého posudku, za které město 
zaplatilo – jednotková kupní cena byla stanovena ve výši 1 760,00 Kč, byl 
zveřejněn záměr na prodej a byla již připravena i smlouva na jednání 
zastupitelstva. Žadateli bylo městu sděleno, že řeší finanční prostředky 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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s bankou a že se následně ozve. Prodej uskutečněn nebyl z důvodu 
nekomunikace ze strany žadatelů. 

- roku 2016 - Radou města č. 7/2016 dne 15. března 2016 pod bodem č. 2.4 
(viz příloha č. 4) projednáno a opětovně zveřejněn záměr, podmínky shodné 
jako v roce 2015. Dále žadatel nereagoval - řešeno Radou města č. 18/2016 
dne 19. července 2016 pod bodem č. 2.4 (jako informaci na nereakci na 
záměr města).  

- roku 2017 – záměr na prodej byl řešen Radou města č. 25/2017 pod bodem 
2.3 dne 31. 10. 2017. RM bylo doporučeno zastupitelstvu města řešit záměr, 
a protože původní znalecký posudek byl z roku 2015, bylo rozhodnuto 
o zadání nového znaleckého posudku. Toto rozhodnutí vzniklo z důvodu 
existence nových cenových předpisů. Proto byl objednán nový znalecký 
posudek dle stávajících cenových předpisů. Tento znalecký posudek byl 
předán panu starostovi v prosinci 2017. V průběhu měsíce ledna předal nový 
znalecký posudek, jako oponentní, panu starostovi i pan L  V tomto 
posudku je cena za výše uvedený pozemek daleko nižší. Oponentní posudek 
je v části „Ocenění prováděné podle cenového předpisu“ obdobné jako 
u posudku, které zadávalo město, pouze v části „Okrasné rostliny“ se výrazně 
cena liší. V oponentním posudku je v této části cena odlišná i od ceny 
vypočítané dle metodiky ocenění rostlin dle AOPK ČR. V další části, 
kde je provedeno „Tržní ocenění majetku“ se ceny výrazně rozcházejí, neboť v 
porovnání jsou používány naprosto rozdílné nemovitosti.  

- roku 2018 – protože nenastala shoda na ceně nemovitosti s žadateli, bylo 
na poradě vedení dne 13. 2. 2018 doporučeno připravit na jednání RM 
podkladový materiál, v němž bude revokováno Usnesení Rady města 
č. 25/2017/2.3 ze dne 31. října 2017 – řešila RM č. 5/2018 pod bodem 2.9 dne 
06.03.2018. 

Současnou žádost žadatel zdůvodňuje tím, že má pozemky pronajaty od města, 
využívá je jako zahradu a parkovací stání. Navíc je přes pozemek 26/5 vedena pro 
jeho nemovitosti i přípojka kanalizace (přípojka mu byla, dle sdělení garanta 
investiční akce, zhotovena při investiční akci města pouze na podkladě jeho 
informace, že odkup s městem je dohodnut). Považuje tudíž pozemek za zatížený 
věcným břemenem, i když v katastru nemovitostí žádné břemeno zapsáno není 
(upozorňuji na skutečnost, že VB snižuje tržní hodnotu pozemků). Ve své žádosti 
upozorňuje na skutečnost prodeje „obdobných pozemků“ v této lokalitě za cenu 
1224,- Kč. Tato informace se nezakládá na pravdě, neboť prodej doposud není 
dokončen a pozemky nejsou shodného charakteru (jedná se o pozemky pod 
budovou jiné vlastníka a okolní pozemky spjaté s touto nemovitostí), kdežto 
pozemky, které žadatel požaduje, jsou samostatné a měly by být odprodány za tržní 
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hodnotu. Ve stávajícím ÚP jsou požadované plochy vedeny jako OV – všeobecně 
obytné. 

Je nutné upozornit i na skutečnost, že v současné době se v předmětné lokalitě 
nachází minimální množství veřejné zeleně, a protože není k dispozici žádný 
relevantní výpočet pro tuto lokalitu, lze předpokládat, že v průběhu let, po kterou 
veřejná zeleň postupně zanikala, je již porušena i vyhláška MMR č. 501/2006 Sb. 
o minimální ploše veřejného prostranství, do kterého se plochy komunikací 
nezapočítávají. 

Vzhledem k delší době, která uplynula od vypracování posledního znaleckého 
posudku a případně nutných nákladů na vypracování geometrického plánu na dělení 
pozemku, by bylo po zkušenostech z let minulých vhodné, aby v případě, že bude 
rozhodnuto o prodeji nemovitostí, bylo rozhodnuto o složení nevratné kauce, která 
bude minimálně ve výši nákladů na zajištění podkladových materiálů pro případný 
prodej. Navíc by se do ceny požadovaných nemovitostí měla zahrnout i ta 
skutečnost, že po oddělení požadované části p. č. 290, vznikne parcela, která již 
nebude mít pro město valného významu – ani jako prostor pro odpadové 
hospodářství a její hodnota tak bude znehodnocena. 

 

  Majetek města   Dotčené prostory 

 

DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 



 
MĚSTO ČELÁKOVICE 

 

Stránka 4 z 4 
 

3.4 

Bez doporučení zpracovatele 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez vztahu k rozpočtu 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení Rady města č. 3/2012/2.1 z 02.02.2012 
Usnesení Rady města č. 14/2015/2.5 ze dne 19.05.2015 
Usnesení Rady města č. 7/2016/2.4 z 15.03.2016 
Usnesení Rady města č. 25/2017/2.3 ze dne 31.10.2017 
Usnesení Rady města č. 5/2018/2.9 ze dne 06.03.2018 
Usnesení Rady města č. 11/2021/2.4 ze dne 01.06.2021 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
3.4 
Zastupitelstvo města neschvaluje / schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, prodej pozemku p. č. 26/5 – zahrada, o výměře 123 m2 a části 
pozemku p. č. 290 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře 85 m2 
z celkové výměry 248 m2, vše v k.ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice.  
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Žádost  
příloha č. 2 Usnesení Rady města č. 3/2012/2.1 z 02.02.2012 
příloha č. 3 Usnesení Rady města č. 14/2015/2.5 ze dne 19.05.2015 
příloha č. 4 Usnesení Rady města č. 7/2016/2.4 z 15.03.2016 
příloha č. 5 Usnesení Rady města č. 25/2017/2.3 ze dne 31.10.2017 
příloha č. 6 Usnesení Rady města č. 5/2018/2.9 ze dne 06.03.2018 
příloha č. 7 Usnesení Rady města č. 11/2021/2.4 ze dne 01.06.2021 

 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Ing. Ondřej Přenosil 
tajemník městského úřadu 

 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
právník městského úřadu 
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