
 

Pro jednání Zastupitelstva města Čáslavi 

konané dne 07.02.2022 

Číslo zprávy: 
 

 

Nakládání s nemovitým majetkem města 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Předkládá:  JUDr. Anna Krúpová, radní  
 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje koupi pozemku 659/3 o výměře 678 m2, ostatní plocha a části 
pozemku 658/74 o výměře 1306 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u 
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, zahrnuté 
do správy konkurzního řízení s úpadcem Státní statek Čáslav, spravovaného firmou Záveská a spol., 
v.o.s. za cenu 450,- Kč/m2 s možností až 500,-Kč/m2. 

 

 

Zpracovali: 

Ing. Iveta Motyčková, vedoucí OSM 

administrativní pracovník OSM 

    

  

D ů v o d o v á   z p r á v a 

Odbor správy majetku města obdržel nabídku k odkupu pozemku 685/74 o výměře 1306 m2 ostatní 
plocha a 659/3 o výměře 678 m2, ostatní plocha, zahrnutých v řízení konkurzní podstaty nad 
úpadcem Státní statek Čáslav IČ: 00104248, Nad Rezkovcem 1114/2, 286 01 Čáslav, od správce 
konkurzní podstaty Záveská a spol., v.o.s. IČ: 26468514, Blahoslavova 186/8, 293 01 Mladá Boleslav.  

Pozemek p.č. 658/74 byl zařazen do výběrového řízení s počáteční nejnižší cenou 450 Kč/m2. Jelikož 
se jedná o pozemek z části pod pozemní komunikací tak se jeví zájem města na odkup jako 
opodstatněný. 

Pozemek pro Město je z předběžných odhadů o výměře cca 576 m2. 

Jelikož se jedná o výběrové řízení, kde se bude licitovat o ceně, žádáme o umožnění jít s cenou až na 
500,- Kč/m2.   

Součástí tohoto pozemku jsou i části, které jsou důležité pro obslužnost sousedících pozemků, na 
nichž se nachází firmy TRUCK SERVIS Čáslav s.r.o., FÉNIX Nemovitostní s.r.o. a pozemek pana 

 O tyto části Město Čáslav zájem nemá, proto byl vznesen dotaz na , zdali 
by bylo možné tento pozemek dělit pro případný odkup jen části. Ta oznámila, že pokud bude zájem 
pro odkup i zbylých dělených částí, tak ano. Tudíž byl vznesen dotaz na majitele sousedních pozemků, 
zda by o tyto části pozemků měli zájem. Od všech tázaných byla obdržena kladná odpověď. 
Geometrický plán by se nechal vyhotovit na společné náklady všech zúčastněných. 



Pozemek p.č. 659/3 byl zařazen do výběrového řízení s počáteční cenou 1.800, - Kč/m2, tato cena se 

však zdá jako příliš vysoká vzhledem k sousednímu výše zmíněnému pozemku. Tento pozemek 
v současnosti slouží, jako odstavná plocha pro osobní automobily.  

Sousední pozemky 659/23 a 659/18 byly Územním plánem schváleným Městem Čáslav určeny 
k zastavění parkovacím, či garážovým domem, protože pozemek 659/3 zařazený do výběrového 
řízení tvoří strategický přístup k těmto pozemkům, je zájem k odkupu opodstatněný. Proto byla 
podaná žádost, zda by bylo možné s přihlédnutím k budoucím zájmům města tento pozemek 

odkoupit za stejnou cenou jako pozemek p.č. 659/74 a to za 450 Kč/m2.  

S krytím nákladů na nákup počítáno v rozpočtu 2022 na OdPa 3639 položka 6130 

Rada města Čáslavi svým usnesením č. 34/2022 ze dne 28.01.2022 doporučuje Zastupitelstvu města 
Čáslavi výše uvedený návrh na usnesení. 

Příloha č. 1 situační mapa s vyznačením oblastí zájmů. 

 

 






