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       V Čelákovicích dne 17.04.2020 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

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

starosta  

 
……………………………………………… 

Marcela Klaudová,  
referentka odboru správy majetku a 

investic 
 
 
 
MATERIÁL Č. 3.3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 12/2020 DNE 06.05.2020 
 
 
ŽÁDOST O PRODEJ POZEMKŮ VEDENÝCH NA LV 743, V K.Ú. MSTĚTICE 
A OBCI ZELENEČ 
 
Na Radě města č. 8/2020 pod bodem 2.5 byla dne 31. března 2020 projednána 
žádost (viz příloha č. 1) pana L P  který požádal o odprodej pozemků 
(p. č. 94/30, p. č. 95/2, p. č. 102/3 a p. č. 103/4) vedených na listu vlastnictví č. 743 
pro katastrální území Mstětice a obec Zeleneč. Radou města nebyl prodej 
zemědělských pozemků doporučen.  

Parcela č. 103/4 je součástí uzavřené Pachtovní smlouvy SML/2019/309, a jako 
jediná byla do majetku města Čelákovic zapsána na podkladě vzniku práva 
ze zákona č. 172/1991 (historický majetek). 

Parcela č. 102/3 je dotčena uložením vodovodního přivaděče a současně je součástí 
areálu stávajícího vodojemu. Ostatní pozemky (p. č. 94/30 a p. č. 95/2) jsou dotčeny 
záměrem vybudování nového vodojemu (za tímto účelem byly v minulosti městem 
Čelákovice koupí získány) 

Pozemky p. č. 94/30 a p. č. 95/2 v k. ú. Mstětice lze v současné době použít pouze 
pro pacht. 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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vlastnictví - město Čelákovice   dotčené pozemky 

 
 

DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Odbor správy majetku a investic nedoporučuje prodej pozemků  
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez vztahu k rozpočtu 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení Rady města č. 8/2020/2.5 ze dne 31. 3. 2020 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
3.3 
Zastupitelstvo města neschvaluje / schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
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předpisů, prodej pozemků p. č. 94/30 – orná půda, p. č. 95/2 – orná půda, 
p. č. 102/3 – ostatní plocha a p. č. 103/4 – orná půda, zapsaných na listu 
vlastnictví č. 743 pro k. ú. Mstětice a obec Zeleneč. 
 
 
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Žádost 
příloha č. 2 Usnesení Rady města č. 8/2020/2.5 z 31.03.2020 

 
 

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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