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       V Čelákovicích dne 8. 8. 2019 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

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

 
……………………………………………… 

Marcela Klaudová,  
referentka odboru správy majetku a 

investic 
 
 
 
MATERIÁL Č. 1.2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 6/2018 DNE 21. 8. 2019 
 
 
SMĚNNÁ SMLOUVA Č. SML/2019/190 – POZEMEK PODÉL KOMUNIKACE 
V ULICI ROOSEVELTOVA 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Radou města č. 16/2019 byl dne 23. července 2019 pod bodem 2.4 projednán záměr 
směny části pozemku p. č. 2145/14 orná půda, geometrickým plánem č. 2769-
11/2019 nově označenou jako díl c, orná půda o výměře 237 m2, za část pozemku 
p. č. 2147/1 – orná půda, geometrickým plánem č. 2769-11/2019 nově označenou 
jako díl b – orná půda o výměře 316 m2, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice 
(ze společného jmění manželů H.). Rozdíl ve výměrách směňovaných dílů 
je z důvodu nezapsané služebnosti v dílu b. Záměr směny části pozemků 
byl zveřejněn na úřední desce od 26. 7. 2019 do 12. 8. 2019. 

Zastupitelstvu města Čelákovic je předkládána ke schválení Směnná smlouva 
č. SML/2019/190 mezi městem Čelákovice a manželi H., na směnu:  
 

• dílu c – orná půda o výměře 237 m2 odděleného z p. č. 2145/14 – orná půda 
geometrickým plánem číslo 2769-11/2019, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice (z vlastnictví města Čelákovic),  
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za: 
• díl b – orná půda o výměře 316 m2 oddělený z pozemku p. č. 2147/1 – orná 

půda geometrickým plánem číslo 2769-11/2019, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice (z vlastnictví manželů H.) 

 

Vysvětlivky k obrázkům: 

 vlastnictví města         díl c pro směnu - z vlastnictví města   
     

 díl b pro směnu – ze společného jmění manželů H. 
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez vztahu k rozpočtu 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení Rady města č. 16/2019/2.4 ze dne 23. července 2019  
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
1.2 
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 Směnné smlouvy č. SML/2019/190 mezi městem Čelákovice 
a manželi H. na směnu částí pozemků:  

• dílu c – orná půda o výměře 237 m2 oddělený geometrickým plánem 
č. 2469-11/2019 z p. č. 2145/14 – orná půda (z vlastnictví města 
Čelákovic)  

za: 
• díl b – orná půda o výměře 316 m2 oddělený geometrickým plánem 

č. 2469-11/2019 z pozemku p. č. 2147/1 – orná půda (ze společného jmění 
manželů H., Praha),  

vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Směnná smlouva SML/2019/190 
příloha č. 2 Usnesení RM č. 16/2019/2.4 ze dne 23. 7. 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 

 
 


