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       V Čelákovicích dne 24.11 2021 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

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

 
……………………………………………… 

Marcela Klaudová, referentka odboru 
správy majetku a investic 

 
 
 
MATERIÁL Č. 3.6 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 23/2021 DNE 08.12.2021 
 
 
SOUHLAS S BEZÚPLATNÝM PŘEVODEM SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ 
VE VÝŠI 11/60 NA POZEMCÍCH P. Č. 3909/51 A P. Č. 3909/52, 
V K. Ú. ČELÁKOVICE, OD STÁTNÍHO POZEMKOVÉHO ÚŘADU 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
V souvislosti se záměrem podání žádosti o bezúplatný převod spoluvlastnických 
podílů na pozemcích p. č. 3909/51 – orná o výměře 125 m2 a p. č. 3909/52 – orná 
o výměře 383 m2 (11/60 spoluvlastnický podíl České republiky s příslušností 
hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad) zapsaných na LV 6133, 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, je potřeba k žádosti obce doložit usnesení 
z jednání zastupitelstva, kterým se schvaluje převod přesně určených pozemků 
(spoluvlastnických podílů na pozemcích) z vlastnictví České republiky do vlastnictví 
města. 
Výše uvedené pozemky budou dotčeny budoucí veřejně prospěšnou stavbou 
Středočeského kraje – obchvatu města a v současné době je v pozemcích uloženo 
vedení vodovodního řadu zásobujícího Záluží. Tato stavba bohužel není vedena jako 
veřejně prospěšná, proto současně prověřujeme (vzhledem k velikosti 
spoluvlastnického podílu) i možnost odkupu těchto podílů. 
 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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 Vlastnictví / spoluvlastnictví město Čelákovice  pozemky se spoluvlastnickým podílem 11/60 - ČR SPÚ 

 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit převod spoluvlastnických podílů 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez vztahu k rozpočtu 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Bez souvisejících usnesení 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
3.6 
Zastupitelstvo města souhlasí, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
s bezúplatným převodem spoluvlastnického podílu 11/60 na pozemcích 

• p. č. 3909/51 – orná o výměře 125 m2  
• p. č. 3909/52 – orná o výměře 383 m2 

zapsaných na listu vlastnictví č. 6133, vše v katastrálním území Čelákovice 
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z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 
Státní pozemkový úřad do vlastnictví Města Čelákovic. 
 
 
PŘÍLOHY 
 
- 
 
 

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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