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       V Čelákovicích dne 17. 6. 2019 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

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

 
……………………………………………… 

Marcela Klaudová, referentka odboru 
správy majetku a investic 

 
 
 
MATERIÁL Č. 3.6 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 5/2019 DNE 26. 6. 2019 
 
 
PRÁVO STAVBY - SML/2016/248  
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Na podkladě jednání Ing. Z. V. s vedením města byla vypracována smlouva o právu 
provést stavbu č. SML/2019/157. Ing. V. je zástupce společnosti, která zajišťuje pro 
Společenství vlastníků pro dům 1638, 1639 Čelákovice, v rámci akce „Revitalizace 
panelového BD“, projektovou dokumentaci. 

Vzhledem k předaným podkladovým materiálům s nedostatečně výměrově určeným 
zatížením pozemku p. č. 108/1, v k. ú. Čelákovice (viz grafická příloha – půdorys) 
bylo zadáno vypracování geometrického plánu, které blíže určuje plochu budoucího 
zatížení. Geometrickým plánem č. 2766-113/2019 byla z p. č. 108/1 oddělena část, 
nově označena jako p. č. 108/3, ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 109 m2, 
v k. ú. Čelákovice. 

Za zřízení práva stavby na výše uvedeném pozemku p. č. 108/3 město požaduje 
od Společenství vlastníků pro dům 1638, 1639 Čelákovice částku ve výši 
60,00 Kč/m2/rok (při výměře 109 m2 a zatížení pozemku po dobu 20 let se jedná 
o částku 130 800,00 Kč) 

 
 
 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele  
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
příjem do rozpočtu 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Bez navazujících usnesení  
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
3.6 
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 „Smlouvy č. SML/2019/157“ mezi městem Čelákovice 
a Společenstvím vlastníků pro dům 1638, 1639 Čelákovice. 
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Smlouva č. SML/2019/157 
příloha č. 2 Výkres projektové dokumentace – půdorys 
příloha č. 3 Geometrický plán č. 2766-113/2019 

 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Ing. Jan Flaks 
 (vedoucí odboru správy majetku 

a investic) 

 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
 (právník městského úřadu) 

 


