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       V Čelákovicích dne 3. 12. 2019 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

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

starosta  

 
……………………………………………… 

Marcela Klaudová,  
referentka odboru správy majetku a 

investic 
 
 
 
MATERIÁL Č. 4.4 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 10/2019 DNE 11. 12. 2019 
 
 
ŽÁDOST O PRODEJ ČÁSTI POZEMKU - P. Č. 162/56, V K. Ú. SEDLČÁNKY 
A OBCI ČELÁKOVICE 
 
Na Radě města č. 30/2019 pod bodem 2.5 byla dne 26. listopadu 2019 projednána 
žádost (viz příloha č. 1) manželů J  kteří by rádi zakoupili od města 
Čelákovic část pozemku - p. č. 162/56 – orná půda (výměrově specifikováno pouze 
graficky) z celkové výměry 711 m2, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. Radou 
města nebyl odprodej požadované části pozemku doporučen.  
 
O odkup požadované části p. č. 162/56 žádali manželé J již v roce 2015, 
kdy jim bylo sděleno, že není v záměru města odprodej pozemků v této lokalitě, 
neboť město předpokládá využití těchto pozemků pro případné vybudování nového 
úseku cyklistické stezky podél Labe. O nájem části pozemku do doby výstavby 
investice města nebylo nikdy požádáno. 
 
Ve své žádosti konstatují, že město pozemek neudržuje, a proto se starají o tuto část 
na své náklady a navíc sdělují, že sousední nezpevněná cesta prochází přes jejich 
pozemek p. č. 162/29.  
V terénu je vše oploceno (viz příloha č. 3), ze situace nelze rozpoznat, 
zda nezpevněná cesta je v pozemku žadatelů. V dané lokalitě se jedná o mapové 
podklady KMD s přesností bodů tř. 8 (dovolená odchylka cca + 2,88 m). Je proto 
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nutné provést zaměření a zpřesnění vlastnické hranice. Toto manželé Jilečkovi 
neučinili, proto je jejich konstatování nepodložené. 
 
Pozemek dotčený požadavkem prodeje 

 

 
vlastnictví – město Čelákovice  zájmová část parcely p. č. 162/56 

 

DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Odbor správy majetku a investic prodej, odprodej části pozemku nedoporučuje  
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez vztahu k rozpočtu 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení Rady města č. 30/2019/2.5 z 26. 11. 2019 
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NÁVRH USNESENÍ 
 
4.4 
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 požadované částí pozemku p. č. 162/56 – orná půda 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.  
 
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Žádost 
příloha č. 2 Usnesení Rady města č. 30/2019/2.5 z 26. 11. 2019 
příloha č. 3 Foto příloha 

 
 

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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