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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. 3.1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 12/2020 DNE 06.05.2020 
 
 
ŽÁDOST O PRODEJ ČÁSTI POZEMKU - P. Č. 1435/148, V K. Ú. ČELÁKOVICE 
A OBCI ČELÁKOVICE 
 
Na Radě města č. 6/2020 pod bodem 2.5 byla dne 3. března 2020 projednána 
žádost (viz příloha č. 1) Ing. J  D , jednatele společnosti RSH bydlení 
Čelákovice s.r.o., která by ráda zakoupila od města Čelákovic část pozemku - 
p. č. 1435/148 – orná půda (v konceptu geometrického plánu č. 2800-15/2020 
specifikováno jako p. č. 1435/168 – orná půda o výměře 1051 m2) z celkové výměry 
3221 m2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Radou města nebyl odprodej 
požadované části pozemku doporučen.  
 
Pozemek je (dle zaslaného konceptu geometrického plánu č. 2800-15/2020 
od geodeta Ing. J K v přiložené situaci označen jako REZERVA PARKING) 
nově označen jako p. č. 1435/168, orná půda o výměře 1051 m2. Zbytková část 
p. č. 1435/148, orná půda o výměře 2170 m2, je dle zákresu navržena jako 
komunikace a zeleň. Navazující pozemek p. č. 3818/20 - orná půda (který je taktéž 
ve vlastnictví města Čelákovic) není v zaslané situaci řešen. Prodejem požadované 
části, označené jako p. č. 1435/168 se pro město zbytková část p. č. 1435/148 
a p. č. 3818/20 stávají nepoužitelnými, neboť žádným smluvním vztahem není 
zajištěn přístup. 
 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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Požadovaná část pozemku má sloužit pro potřeby residenčního bydlení, tudíž 
nebude součástí veřejných ploch a zda bude sloužit jako parkoviště pro mateřskou 
školku není nikde zasmluvněno, proto by se mělo v případě prodeje pohlížet 
na pozemek p. č. 1435/168, jako na plochu pro výstavbu. 
 
V předložené situaci, kromě prostoru u dětského hřiště a prostor označených jako 
rezerva parking, není řešeno parkování v klidu. Navíc je celá obslužnost lokality 
řešena pouze přístupem ze stávajícího obytného souboru V Prokopě, což bude 
pro tento obytný soubor velmi zatěžující. Pokud se jedná o residenční lokalitu jako 
celek, měli by žadatelé požadovat z vlastnictví města odkup nejen části pozemku 
p. č. 1435/148, ale celý a také odkup pozemku p. č. 1435/92, na kterém mají 
navrženu zeleň.  
 
Před prodejem jakýchkoliv pozemků v této lokalitě pro výše uvedený záměr by měl 
mít žadatel s městem Čelákovice sepsánu minimálně smlouvu o spolupráci. 
 

 
 
 majetek města    dotčený pozemek 
 

DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
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Odbor správy majetku a investic prodej, odprodej části pozemku nedoporučuje  
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez vztahu k rozpočtu 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení Rady města č. 06/2020/2.5 z 03. 03. 2020 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
3.1 
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. 1435/148 – orná půda 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.  
 
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Žádost 
příloha č. 2 Usnesení Rady města č. 6/2020/2.5 z 03.03.2020 
příloha č. 3 Návrh parcelace 
příloha č. 4 Koncept geometrického plánu 

 
 

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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