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MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV 
Odbor správy majetku města 

Vyřizuje:  Ing. Iveta Motyčková 
Tel.:   16.12.2021 

 

Věc: Prohlášení Ing. Ivety Motyčkové 
Ráda bych podala písemné stanovisko k vyjádření paní Miloslavy Jonášové, jež zaznělo na 

Zastupitelstvu konaném dne 13.12.2021. 

Dne 1.10.2021 v 10:00 hodin se uskutečnila schůzka s paní M. Jonášovou za účelem podpisu 
Smlouvy o zřízení služebnosti a Nájemní smlouvy, jež se týkají pozemků na Kostelním náměstí u 
parc. č. st. 46 k.ú Čáslav. Oba dokumenty byly připraveny ve spolupráci s právním zástupcem Mgr. 
Tomášem Hoblem. Tohoto jednání byli účastni p. Horský Martin, Ing. Iveta Motyčková, Mgr. Tomáš 
Hobl, paní M. Jonášová, dcera paní Jonášové a Mgr. Anna Melechovská. Smlouvy byly paní 
Jonášové předloženy k podpisu s podrobným vysvětlením, čeho se dokumenty týkají a co je jejich 
obsahem. Při jednání byla několikrát paní Jonášová upozorněna, že si před podpisem má smlouvy 
v klidu pročíst a až bude připravena, tak jej může podepsat. Při jednání byla paní Jonášová též 
upozorněna, že v případě nesouhlasu s předloženými dokumenty, nemusí tyto dokumenty 
podepisovat. 

Jelikož město Čáslav chtělo zajistit, že bude zřízena služebnost stezky a cesty mezi p. Pazderkou 
(nové p.č. 1957/3) a paní M. Jonášovou (parc. č. st. 46), nechalo zpracovat u právní kanceláře 
smlouvu, která řeší jak služebnost mezi městem Čáslav a p. Pazderkou, tak současně je do této 
smlouvy zahrnuto zřízení služebnosti mezi p. Pazderkou a paní M. Jonášovou. Tato třístranná 
smlouva byla účelně zřízena, aby bylo předejito tomu, že by se fyzické osoby (p. Pazderka a paní 
M. Jonášová) v budoucnu na zřízení služebnosti nedomluvili.  Současně bylo nabídnuto paní M. 
Jonášové uzavření nájemní smlouvy na užívání městského pozemku p. č. 1957/1.  

Obě smlouvy, které jsou uzavřeny ve prospěch paní M. Jonášové, byly podepsány bez nátlaku. 

S pozdravem 

 

 

Ing. Iveta Motyčková 
vedoucí Odboru správy majetku 
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