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       V Čelákovicích dne 13. 2. 2020 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

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

 
……………………………………………… 

Marcela Klaudová,  
referentka odboru správy a majetku 

 
 
 
MATERIÁL Č. 3.3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 11/2020 DNE 26. 2. 2020 
 
 
VYDRŽENÍ POZEMKU P. Č. 1940/2, K. Ú. ČELÁKOVICE, ULICE POLSKÁ 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Radou města č. 15/2018/2.6.2 byl pověřen starosta města jednáním s vlastníky 
č. p. 1103, č. p. 1244, č. p. 175, č. p. 1038 a č. p. 124, ulice Polská, Čelákovice, 
ve věci jejich požadavku na vydržení pozemku p. č. 1940/2. Na podkladě Usnesení 
RM č. 15/2018/2.6.1 oslovilo město Čelákovice Advokátní kancelář Brož, Sedlatý, 
s.r.o., s žádostí o vypracování právního stanoviska k možnému vydržení pozemku 
p. č. 1940/2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Z obdrženého právního stanoviska 
z 30. 8. 2018 nevyplývalo jednoznačné uznání nároku jednotlivých žadatelů 
na vydržení odpovídající části pozemku p. č. 1940/2. 

Neboť do současné doby nedošlo ke shodě mezi žadateli a zástupci města, vznesla 
zástupkyně žadatelů, Mgr. M  K , žádost, aby její stanovisko, 
s předloženými dokumenty, bylo postoupeno k projednání na Radu města. 
Požadavek právní zástupkyně žadatelů byl předložen na jednání Radě města 
č. 4/2020 dne 4. 2. 2020 pod bodem 2.9. Na podkladě předchozích jednání s žadali 
a jejich právní zástupkyní bylo, Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý, s.r.o., k jednání 
na Radu města doplněno další Právní stanovisko  ze dne 28. 1. 2020.  Rada města, 
na podkladě předložených dokumentů, nedoporučuje Zastupitelstvu města uznat 
právní nárok žadatelů na vydržení pozemku.  

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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Předmět vydržení: 

 
 
 vlastnictví města     parcela – předmět vydržení 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez vztahu na rozpočet. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení Rady města č. 15/2018/2.6.1 z 24. 7. 2018 
Usnesení Rady města č. 15/2018/2.6.2 z 24. 7. 2018 
Usnesení Rady města č. 4/2020/2.9.1 z 4.2. 2020 
Usnesení Rady města č. 4/2020/2.9.2 z 4.2. 2020 
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NÁVRH USNESENÍ 
 
3.3.1 
Zastupitelstvo města schvaluje/neschvaluje, v souladu s ustanovením § 85 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, uznání právního nároku žadatelů na vydržení pozemku p. č. 1940/2 – 
ostatní plocha o celkové výměře 342 m2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
3.3.2 
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města ve věci prodeje nebo pronájmu 
pozemku p. č. 1940/2 – ostatní plocha o celkové výměře 342 m2, 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, dalším jednáním s žadateli. 
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Právní stanovisko Advokátní kanceláře Brož, Sedlatý, s.r.o. z 30. 8. 

2018 
příloha č. 2 informace Katastrálního pracoviště Praha – východ ohledně parcely 

p. č. 1940/2 
příloha č. 3 dopis Mgr. K  z 31. 1. 2019 
příloha č. 4 fotokopie dokumentů 1-25 
příloha č. 5 Stanovisko Mgr. M y K  z 20. 1. 2020 
příloha č. 6 Právní stanovisko Advokátní kanceláře Brož, Sedlatý, s.r.o. z 28. 1. 

2020 
příloha č. 7 Souvisejícjí usnesení 
 
 
 

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 

 


