
Čáslav
Pro jednání Zastupitelstva města Čáslavi
konané dne 12.09.2022
Číslo zprávy:

Nakládáni s nemovitým majetkem města

Návrh na usnesení:
l) Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1172/39 o výměře

cca 60m' ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Čáslav, zapsáno u
Katastrálního úřadu pro středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001,
manželům j bytem za cenu 350,-Kč/m' dle znaleckého
posudku + náklady na realizaci řIzení.

2) Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1172/39 o výměře
cca 64m' ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Čáslav, zapsáno u
KatastrálnIho úřadu pro středočeský kraj, Katastrálni pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001,
Miloši B bytem za cenu 350,-Kč/m' dle znaleckého
posudku + náklady na realizaci řízení.

Zpracovali:
Ing. Iveta Motyčková, vedoucí OSM
jan M administrativní pracovník OSM

Dóivodová zpráva
Odbor správy majetku města již začátkem roku 2020 nabídl majitelům domů v ulici jilmová, jejichž
pozemek přímo sousedis pozemkem města p.č. 1172/39 ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové
výměře 1.222 m', možnost odkoupeni přilehlého pozemku o výměře cca 60 m'.

Tento pozemek byl původně zvažován k zastavění chodníkem nebo parkovacími místy. Realizace však
nebyla provedena a město s ní do budoucna nepočítá z důvodu malého využiti široké veřejnosti.
Vybudování chodníku v daném místě by bylo pro město nejenom finančně náročné, ale i pro danou
lokalitu nadbytečné. Z tohoto důvodu byly části pozemků před rodinnými domy nabídnuty k odprodeji
rezidentům. Pro oddělení pozemku (tj. travnaté části před domem) bude na náklady kupujÍcÍho
vyhotoven geometrický plán.

prodejní cena bude stanovena dle znaleckého posudku vyhotoveného firmou Znalecká kancelář
nemovitostí ČR, s.r.o. na 350 Kč/m'. Tento posudek byl vyhotoven k pozemku obdobného charakteru,
a to na pozemek p.č. 521/76 v ulici Plynárenská a byl vyhotoven v roce 2021.

Rada města doporučuje svým usnesením č. RM/308/2022 ze dne 29.06.2022 Zastupitelstvu města
Čáslavi schválit výše uvedený návrh na usnesení.

Příloha č. l: mapové podklady
Příloha č. 2: oslovení majitelů ze dne 11.3.2020
Příloha č. 3: výňatek ze zp
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" F MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAVčas av Odbor správy majetku města

Olga H j Jednací číslo: OSMM 8209/2020

vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Datum:

Ing. Stanislav Ch

11.03.2020

Vážení,

rádi bychom Vás oslovili s možností prodeje části pozemku p.č. 1172/39 v k.ú. Čáslav do Vašeho vlastnictví a
možnosti využiti této části např. pro zňzeni parkovacích stání před Vašim domem. V případě dop|ňujĹcÍch
dotazů a Vašeho vyjádření mě prosím kontaktujte nejpozději do 31.03.2020 na tel. čísle nebo
e-mailem na adrese V přIloze Vám zasílám situační mapu s vyznačenou části
pozemku.

S pozdravem

Ing. Stanislav Ch
administrativní pracovník OSMM

Nám. jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
www.meucaslav.cz

lČ: 00236021 l DIČ: CZ00236021 l OS: ffnbe7e



1075/101-1/2021
Odhad obvyklé ceny' pozemku pč. 521j76 Plynárenská, Čáslav

4) Prodej pozemku pC. 1203/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 55 m2, PotoČní,
KC 43.258,-KČ, jednotková cena 787,-KČ/m2
Jedná se o pozemek situovaný na Pražském předměstí, při ulici Potoční. Lokalita sousedí
s komerčním areálem Stavební stroje Čáslav, Sběrné suroviny, z jižní strany s rezidenční
zástavbou v ulici Potoční a ze severovýchodní strany s železniční tratí.
Byl přikupován do funkčního celku k jiným pozemkům a rodinnému domu.
Jedná se o uskutečněný prodej v 10/2020, vklad do katastru pod V-5954/2020-205.

5.2. Stanovení porovnávací hodnoty

Z uvedeného rozboru vyplývá, že jednotkové ceny porovnávacích pozemků využití ostatní
Cochy, ostatní komunikace, jiná plocha, manipulační plocha malých výměr byly v rámci města
čáslav za období posledního roku obchodované v rozmezí 75 - 787,-Kč/m2. s výjimkou
pozemků ad l) se jedná o pozemky přikupované do funkčního celku s jinými pozemky a
stavbami. Pozemky ad l) jsou klasické komunikace na městském silničním obchvatu.

S ohledem na výše uvedené porovnání, situování předmětného pozemku na Chrudimském
předměstí v sousedství areálu Less@Timber, využití ostatní komunikace v ulici Plynárenská a
zatížení sloupem nadzemního vedení NN je jednotková cena pozemku pC. 512/76 v kú Čáslav
odhadovaná ve výši 350,-KČ/m2.

.pozemek druh pozemku výměra jednotková cena cena celkem
pC. 512/76 ostatní plocha 64 m2 350,-Kč/m2 22.400,-

Propočet porovnávací hodnoty

Porovnávací hodnota 22.400,-KČ
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1075/101-1/2021
Odhad obvyklé céňY pozemku pC. 521/76 Ply'nárenská, Čáslav

6. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ

Předmětem znaleckého posudku je ve smyslu zadání objednatele odhad obvyklé ceny pozemku
pC. 521/76 ostatní plocha, ostatní komunikace, Plynárenská ulice, Čáslav, ke dni 14.10.2021.

Obvyklá cena pozemku pC. 521/76 ostatní plocha, ostatní komunikace
Plynárenská ulice, Čáslav, ke dni 14.10.2021

je odhadovaná ve výši

22.400,- Kč
slovy : Dvacetdvatisícčtyřista korunčeských

podpis znalce

ZNALECKÁ DOLOŽKA :

Znalecký posudek jsme podali jako ústav, který byl Ministerstvem spravedlnosti ČR dne
25.1.2013 pod čj. 181/2012-ODS-SZN/6 zapsán do I.oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro
znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění oceňování nemovitostí.
Zápisem ze zákona 23.03.2021 přejmenováno na Znalecká kancelář nemovitosti ČR s.r.o.

Znalecký úkon byl zapsán pod pořadovým číslem 1075/101-1/2021 do znaleckého deníku.

V Čáslavi dne 18.10.2021 Znalecká kancelář nemovitosti ČR, s.r.o.
V z. ing. Marcela P
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