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       V Čelákovicích dne 20. 3. 2019 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

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

 
…………………………………………… 
Marcela Klaudová, referentka odboru 

správy majetku a investic 
 
 
 
MATERIÁL Č. 3.1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 4/2019 DNE 7. 5. 2019 
 
 
POVĚŘENÍ K ZÁSTUPU PRO DRAŽBU POZEMKU 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
V návaznosti na jednání vedená s vlastníky pozemku p. č. 3370/20, k. ú. Čelákovice 
dotčeného budoucím trvalým záborem plánované investiční akce Středočeského kraje 
„II/245 Čelákovice, Obchvat“ ohledně odkupu části pozemku (geometrickým plánem 
č. 2215-86/2012, pro k. ú. Čelákovice nově označeného jako p. č. 4334/54 – orná 
půda o výměře 45 m2) je nutné, z důvodu omezení vlastnického práva 
pro spoluvlastnici 1/12 spoluvlastnického podílu na podkladě exekučních příkazů 
k prodeji nemovitosti (1/12 podílu na p. č. 3370/20), nechat za město Čelákovice 
schválit účast na exekučním prodeji uvedené nemovitosti a současně pověřit starostu 
města účastí na uvedené akci. 
 
Dotčený pozemek 3370/20 

město Čelákovice   pozemky ve spoluvlastnickém podílu města 
pozemek dotčený exekučním příkazem k prodeji 1/12 spoluvlastnického podílu 

 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez vztahu na rozpočet města 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Bez souvisejících usnesení 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
3.1.1 
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účast 
na Exekučním prodeji k podílu 1/12 nemovitosti – p. č. 3370/20 – orná půda 
o výměře 6277 m2 v k. ú. Čelákovice s tím, že uvedený pozemek je dotčen 
plánovaným trvalým záborem investiční akce Středočeského kraje 
„II/245 Čelákovice, Obchvat“  
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3.1.2 
Zastupitelstvo města, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pověřuje starostu 
města účastí na exekučním prodeji dle bodu 3.1.1.  
 
 
PŘÍLOHY 
 
Bez příloh 
 
Příloha č. 1 – mail exekutora 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a 
návrhu usnesení odpovídá: 

 
…………………………………………… 

Ing. Kateřina Kandlová,  
(vedoucí odboru) 

 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
(právník městského úřadu) 
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