
čás láv
Pro jednání Zastupitelstva města Čáslavi
konané dne 11.04.2022
Číslo zprávy:

Nakládáni s nemovitým majetkem města

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Čáslavi neschvaluje prodej části pozemku p.č. 197/2 o výměře cca 155 m', ostatní
plocha, v katastrálním územíČáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, paníjaně bytem
za cenu dle znaleckého posudku + platná sazba DPH + náklady na realizaci prodeje,z důvodu uvedeném
v důvodové zprávě.

Zpracovali:
Ing. Iveta Motyčková, vedoucí OSM

Důvodová zpráva
Odbor správy majetku města obdržel žádost paní která žádá o prodej části pozemku p.č.
197/2 o výměře 155 m'. Paní sdělila, že v zadní části jejího domu je volný travnatý prostor
mezi sousedními zahradami, který je ve vlastnictví města a ráda by tento prostor odkoupila a využila
jako malou zahradu. Současně sdělila, že se v tomto prostoru, schází lidé, kteří svým chováním
zanechávají nepořádek v podobě nedopalků cigaret, injekčních stříkaček a obalů od potravin. Komise
pro nakládání s nemovitým majetkem si vyžádala po paní vyhotoveni Geometrického plánu
a znaleckého posudku, který byl doručen na odbor správy majetku města. Na základě tohoto posudku
byla stanovena cena pozemku na 91.000, - KČ.

Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. 17/2022 ze dne 07.02.2022 schválilo záměr prodeje
pozemku. Záměr byl vyvěšen na úředních deskách od 14.02.2022 do 03.03.2022. V průběhu zveřejnění
byla ze strany veřejnosti jedna připomínka, která tvoří přílohu této zprávy.

Rada města Čáslavi svým usnesením č. 132/2022 ze dne 23.03.2022 doporučuje Zastupitelstvu města
Čáslavi schválit výše uvedené usnesení.

Příloha č. l: situační plán

Příloha č. 2: výňatek ze znaleckého posudku a geometrický plán

Příloha č. 3: nesouhlas s prodejem pozemku





ZNALECKÝ POSUDEK
číslo položky: 2319

Stručný popis předmětu znaleckého posudku
Posouzení obvyklé ceny pozemku Č.197/16, který je oddčlen z pozemku Č.197/2 v
katastrálním území Čáslav geometrickým plánem Č.3368-60/2011 odsouhlaseným Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora pod č.j. PGP-704/2021-205
dne 27.5.2021

Znalec: Ing. Bohumil Bartuněk
J. Mahena 211/14
28601 Čáslav

IČ: 13724045

Zadavatel: Jana

OBVYKLÁ CENA 91 000 KČ

b

Počet stran: 12 a 8 příloh

Podle stavu ke dni: 14. 6. 2021

Počet vyhotoveni: 3

Vyhotoveno: Čáslavi 8. 10. 2019
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výchozí cena [Kč/m']

Korekce výchozí ceny
A - územní struktura: Obytná, smíšená mčstská *
B - typ stavebního pozemku: Veřejné prostranství - ostatní plocha *
C - třída velikosti obce podle počtu obyvatel: Čáslav nad 10000 obyvatel *
D - obchodní resp. průmyslová poloha: Mčstské objekty bydlení *
E - územní připravenost, infřastruktura: rezidenční zástavba dokončená *
F - speciální charakteristiky volitelné: Budoucí funkční celek s pozemkem *

objektu bydlení
výchozí cena upravená [Kč/m2] =

Jednotková cena ostatních pozemků zaokrouhleně [Kč/m2]

514,00

1,00
0,90
0,75
1,10
1,10
1,40

585,96

586,00

Oceňované ostatní pozemky
Název
ostatní plocha - jiná plocha
Výměra ostatních pozemků

Cena ostatních pozemků

Výsledná obvyklá cena zaokrouhleně

P.Č. Výmě'a [m']
197/16 155

155 Inž

[Kč]
155 m' * 586,00 Kč/m' = 90 830,00

91 000,00 Kč

4.2. výsledky analýzy dat

Rekapitulace oceněni prováděného podle cenového předpisu:
1. Pozemek Č.197/16 79 670,00 Kč

Výsledná cena po zaokrouhlení: 79 670,- KČ

Cena zjištěná dle cenového předpisu
79 670 Kč

slovy: Sedmdesátdevěttiskšestsetsedmdesát KČ
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VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Dosavadní stav Nový stav

Označeni vymera parcely Druh pozemku 0ma&n[ Výměra parcely D'ljh pozemku Typ 8lävby Způs. Pomvnánf se Mavem cvEence právnkn vztahů
pozecTklj pcjzemku Určeni on plecnazí z pozemku Člskj [istú vymra dňu Oznatem

p3řc. údem ZpůscjD vyubll parč. äsem Způsob vyuZlll Způ3Dbvý@ll výmer ozna&ného v y|as|ntctvl dňu
N

ha : ha kalaslnj dtvéjši poz. ha i m 2
i l l nmovĹI0sU evidenci :

l l l l I l

197/2 : 91 i 11 ,=. 197/2 : 89: 56 ,=, O 197/2 10001 ' 89: 56
l I 197/16 : 1 : 55 ,=, 2 197/2 10001 } 1} 55: 91: 11 91} 11 : :

l l l
l l l l

GEOMETRICKÝ PLÁN "nm"rlcký pHd ověřll Ůředněo,růďný mněmélický 1nh%r stqmµ mmčňcký lrůmýc
jméno, př(jmen(: . Jméno. pK~ ' ·pro Tng.Bohumů Novák lng.Bohumi] Novak

rozdělcn( pozemku Úldnč opdďných ČĹJu pakiZky Kľwuuu Ůr«jnc oprjvnčných 1377/95
,eměmě!ických 1nZenýrů· 1377/95 mnčdtkkých inzeoýru:

Dm: 25. kvčtna 2021 Císb: 19lň021 28.kvčtna 2021 Cv,,,, 182/202]
"NWciiloumi plcmosll odpvfdb právním pldpisum. Tento uejnopis odpoďcú plánu v ekkwonické ubžrrx'm

v uauMLmm úřada
vyhomvitcl: Lenka Hudcová Kmmmm ůhd bouhkuí $očĹ$jovúufm µTcď Ověŕenf plánu v Usůmé lxdobé.

RéMaická kancelář
Bratčice 189,2860lČdslav
IČO:64160149

_Čhlo plánu; 3368-60/2021

Okms: Kutná Hom
Obec: Čáslav

_Ku Ůtcml, Čáslav
Mapavý list: Kutná Hom 0-5/32

"hsjvMnfm vkmikům Nzemku bylj posk)¶ňua Imlnnď

Kudmiq v fKŮhčMm mvThcmných nových hřmíc.
KIM bytyouijCeny

vizscznam souhdnic
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MĚSTSKÝ ÚRA!'- '.
okres Kůlna l.

';

Došlo, 2 2 -02- 2022 l

č.j. Č'ÉJĹ; '""-
Počet li".::' ....... '2ĺ' .i

Městský úřad Čáslav

Odbor správy majetku

Nám.j. Žižky z Trocnova 1

286 01 Čáslav

Č. j. 12123/2022

V Čáslavi dne 22.2.20221

Věc: Nesouhlas s prodejem pozemku

My, níže podepsaní, nesouhlasIme se záměrem města Čáslav prodat část pozemku p.č. 197/2
o výměře cca 155 m2 (KÚ str. kraje, pracoviště K. Hora, LV 10001) paníj.

Uvedený pozemek se nachází vedle našeho domu v ulici Bojovníků za svobodu Č. 1458.

Pani na uvedeném pozemku již několik let neudržuje pořádek, přes 2 roky byla na
pozemku skládka, včetně částí nábytku, je zde dlouhodobě uskladněn zateplovací materiál na dům,
uprostřed pozemku je suť a halda pIsku, u vchodových dveří jsou kovové části starých počítačů a
pozemek vypadá velmi zaned baně.

Na podzim 2021 jsem psala na Odbor správy majetku stížnost (včetně fotografií), protože se u
nás v domě objevily krysy a sousedé měli strach, jestli příčina nesouvisela právě s nepořádkem
naproti našeho domu.

Po mé stížnosti byla část nepořádku odvezena, ale momentálně se nepořádek hromadí dál.

Na odbor správy majetku jsem napsala ještě dvakrát, ale asi neexistují argumenty, jak na pani
zapůsobit.

Obáváme se, že po prodeji pozemku do vlastnictví paní se vše ještě zhorši. Pokud
nejsou účinné ,,páky" na úklid pozemku když je ve vlastnictví města, hrozí, že po zIskánI pozemku do
vlastnictví bude nemožné cokoli od paní ohledně úklid požadovat.

Děkujeme za zohledněnI naší žádosti.

Za obyvatele domu č. 1458 BZS :


