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cás dV
Pro jednání Zastupitelstva města Čáslavi
konané dne 14.09.2020
Číslo zprávy

Nakládání s nemovitým majetkem města

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje směnit Část pozemku p.č. 1957/1 o výměře 95 m', ostatní
plocha, v katastrálním území Čáslav, zapsaný u KatastrálnIho úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Kutná Hora na LV č 10001 pro obec a katastráln' územ' Čáslav, ve vlastn'ctv' města Čáslav,
za část pozemku p.č. st. 296 o výměře 88 m', zastavěná plocha - zbořeniště a Část pozemku p.č. 1957/2
o výměře 4 m', ostatní plocha, vše zapsané u Katastrálniho úřadu pro středočeský kraj, Katastrálni
pracoviště Kutná Hora na LV č. 12552 pro obec a katastrálni územIČáslav, ve vlastnictví pana F
P a dále zřídit věcná břemena za účelem přístupu k nemovitostem uvedených vlastníků.
Smluvní strany si nebudou vzájemně ničeho doplácet. Po dokončené směně a geometrickém oddělení
pozemku p.Č. 1957/1 bude na jedné části zřízeno věcné břemeno přístupu a příjezdu za účelem údržby
a oprav majetku pro město Čáslav (hradební zed) a dále pro panijo , jakož i každého dalšího
vlastníka pozemku p. č. st. 46 a na druhé části pozemku bude zřízeno věcné břemeno průjezdu a
průchodu pro pana P jakož i pro každého dalšího vlastníka pozemku p. č. 1957/2. Dále bude
na pozemcích p.Č. 129/2 a p.č. 1957/2 zřízeno věcné břemeno přístupu a průjezdu pro město Čáslav,
jakož i pro každého dalšího vlastníka pozemku st.p.č. 370/1, st.p.Č. 370/2 a st.p.č. 370/3. Věcná
břemena budou zřízena bezúplatně na dobu neurčitou. Náklady spojené s realizací této směny a
v souvislosti se zřIzenim věcných břemen bude hradit každá ze stran jednou polovinou.

Zpracovali:
Ing. Iveta Motyčková, vedoucí 0SMM|
Ing. Stanislav Chadraba, administrativní praccSvnik OSMM
Mgr. Pavla Obořilová, památková péČe
Mgr. Tomáš Hobl, právní zástupce

Důvodová zpráva
Město Čáslav je vlastníkem hradební zdi na pozem ku p.č. 1957/1 v katastrálním území Čáslav, která je
evidovanou kulturní památkou. Hradební zed' je ve Špatném technicko-stavebnim stavu, proto majitel
nemovitosti nechal již v roce 2013 zpracovat projektovou dokumentaci, která řeší návrh celkové opravy
hradební zdi včetně jejího statického zajištěni.

Město Čáslav má zájem na opravě hradební zdi. Uvedené pozemky se nachází v hradebním pásmu
městského opevněnía vlastník je povinen dle § 9 zákona č. 20/1987 Sb. na vlastní náklad pečovat o její
zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo



odcizením. Kulturní památku je povinen užívat pouze způsobem, který odpovídá jejímu kulturně
politickému významu, památkové hodnotě a technickému stavu.

Část hradby se nacházii na pozemku p.č. 1957/2 ve vlastnictví pana P Vzhledem k tomu, že se
fyzicky jedná o hmotově jednotnou stavbu, která stojí na dvou pozemcích dvou vlastníků, je
z projekčního a stavebního hlediska ideální majetkové sceleni.

Pozemek p.Č. 1957/1 má od města Čáslav má pronajatý paníjo na základě nájemní smlouvy ze
dne 01.06.1994. Panij po osobní schůzce s panem místostarostou Martinem Horským, ústně
souhlasila s prodejem pozemku. Část pozemku p.č. 1957/1 bude dále pronajata panijo a bude
zde zřízeno věcné břemeno pro pana P aby se dostal ke směněnému pozemku.

Dále budou smlouvou zřízena věcná břemena, tak aby město Čáslav mělo zajištěný přistup ke svému
majetku, v tomto případě hradbám, a aby mohlo efektivně tyto hradby udržovat a opravovat. Stejně
tak budou zřízena věcná břemena, tak aby směňované nemovitosti či nemovitosti sousední mohly být
udržovány, opravovány a užívány. Věcná břemena jsou zřizována i pro veškeré budoucí vlastníky
daných nemovitostí.

Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. 129/2019 ze dne 09.12.2020 schválilo záměr na směnu
pozemků. Záměr byl vyvěšen na úředních deskách od 13.12.2019 do 30.12.2019, V průběhu zveřejnění,
i přes předchozí souhlas paní J obdržel Odbor správy majetku města nesouhlas se směnou
právě od panijo , který je přIlohou důvodové zprávy.

Rada města Čáslavi svým usnesením č. 382/2020 ze dne 19.08.2020 doporučuje Zastupitelstvu města
Čáslavi schválit výše uvedené usneseni.

PřIlohy důvodové zprávy:

-situační plánek

- nesouhlas panijo
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Městskému úřadu v Čáslavi
. _ . _ _ ... ... .._..Odbor správy majetku města i měs yský ÚŘAD ČÁSLAV 'P's. Ĺnaki

lMeres Kutná Hčxa l
l

Nám. Jana Žižky z Trocnova 3 '-12· 211!9 :::,Nile 27. 12. 2019 v Čáslavi

286 01 Čáslav (Ý
Počat lisfů .. ..... f řj|(m ,.,.. .. I

" " " ' " "" '- - --— -—.r
Věc: j. č. 129/2019

Stanovisko Mi Jo k možnosti prodeje pozemku p. č. 1957/1 panu Pa

Vážení,

na úřední desce jsem zjistila, že město Čáslav chce prodat (směnit) pozemek p. č. 1957/1,
který si najímám, panu Pa . Tímto bych Vám chtěla sdělit Že s tímto záměrem
nesouhlasím a chci si předmětný pozemek dále najímat.

Dne l. 6. 1994 jsem uzavřela s městem Čáslav smlouvu o nájmu pozemku p. č. 1957, který se
nachází na hradbách na Fortně, kde vlastním dům č. p. 189. Tento pozemek byl později
rozdělen na dvě části ato na pozemek p. č. 1957/1 o výměře 313 m', který mám stále v nájmu
a pozemek p. č. 1957/2 o výměře 84 m', který vlastní v současnosti pan Pazderka Ten má
přístup ke svému pozemku přes můj (najatý) pozemek bez problémů. Dali jsme mu klíče od
branky, kterou přes noc zamykáme. Na svém současném pozemku má vysazený již jeden
strom, který stíní a brání mi v beZproblémovém otevírání oken.

Pan P chce nyní od města koupit (směnit) i pozemek p. č. 1957/1. JelikoŽ najímaný
pozemek beu)rostředně sousedí s mým domem, stály by ony stromy přímo před mými okny,
kteréĹnáme vysoké od země 2m a druhé Im a bránily by průniku světla do již tak tmavého a
vlhkého domu.

případným prodejem pozemku bych se ocitla v situaci, kdy z jedné strany můj dům sousedí
s hospodou, kde je občas hlučno až do pozdních hodin a toi na předzahrádce. Z druhé strany
by pak byl můj dům obklopen cizí zahradou se stromy, jež by taktéž bránily kvalitnímu žití
v mém domě. Pozemek který chce p. Pa směnit p.č.st.296 pod hradbami k ničemu
nepoužívá,ták proč ho neprodá městu, které ho chtělo od něj odkoupit.

Je mi 74 let a manželovi 75 let a myslím si, že bychom měli mít klidné stáří a ne se nervovat
se sousedem, který si usmyslel, že chce vlastnit pozemek před mým domem.

Věřím, že tuto mou žádost o poktačovám" v nájmu vyslyšíte a pozemek neprodáte (nesměníte)
p. P

S přáním hezkého dne,


