
 

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: 

Zastupitelstvu města Čáslav schvaluje usnesení tohoto znění: 
1.) Zastupitelstvo města Čáslav ruší své usnesení ZM/84/2019 záměr města koupit část 

pozemku st.p.č. 1594 o výměře cca 492 m2 a pozemek st.p.č. 3831 o výměře 39 m2, oba 

v katastrálním území Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 

pracoviště Kutná Hora na LV č. 10364 pro obec a katastrální území Čáslav, ve spoluvlastnictví 
vlastníků domů čp. 1219, 1220 a 1221, za cenu dle znaleckého posudku a prodat část 
pozemku st.p.č. 357 o výměře cca 347 m2, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u 

Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 
pro obec a katastrální území Čáslav, ve vlastnictví města Čáslav, za cenu dle znaleckého 
posudku + platná sazba DPH. Náklady spojené se směnou pozemků bude hradit každá ze 
stran jednou polovinou. Směna je podmíněna prohlášením obou smluvních stran, že 
nebudou zpětně požadovat vydání bezdůvodného obohacení za užívání směnovaných 
pozemků či jejich částí. 

2.) Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr města koupit část pozemku č. 1594 o výměře 

491 m2 a pozemek st.p.č. 3831 o výměře 39 m2, oba v katastrálním území Čáslav, zapsané u 
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10364 
pro obec a katastrální území Čáslav, ve spoluvlastnictví vlastníků domů čp. 1219, 1220 a 
1221, za cenu dle znaleckého posudku č. 325/9/2020 a prodat část pozemku st.p.č. 357 o 
výměře 317 m2, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro 
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a katastrální 
území Čáslav, ve vlastnictví města Čáslav, za cenu dle znaleckého posudku č. 325/9/2020. 

 

 

Zpracovali: 

Ing. Iveta Motyčková, vedoucí OSM 

administrativní pracovník OSM 

    

  

D ů v o d o v á   z p r á v a 

Město Čáslav v rámci privatizace bytových domů nechalo v roce 1998 vypracovat znalecký posudek 

na č.p. 1219, č.p. 1220 a č.p. 1221 v Čáslavi panem J
V rámci privatizace a následného prodeje měly být spolu s byty prodány podíly na pozemcích, na 

nichž shora uvedené bytové domy stojí. Novým vlastníkům bytů byl však prodán nejen pozemek pod 
domem, ve dvoře u bytových domů, ale i vně a podle tehdy nově vyhotoveného zaměření i pozemek 



st.p.č. 3831, který leží pod bytovým domem č.p. 1625. To vše bylo zjištěno ve chvíli, když se 
přistoupilo k privatizaci bytových domů čp. 1625, 1624, 1623, 1622 a 1621 (tzv. hokejka) v roce 2009–
2010.  

Město Čáslav se smluvně zavázalo vyřešit situaci ohledně pozemku st. p. č. 3831, na němž stojí 

bytový dům č. p. 1621, 1622, 1623, 1624, 1625 (tzv. hokejka) ve vlastnictví třetích osob. Tyto žádali a 
žádají opakovaně město Čáslav o vyřešení dané situace. 
 

Dále část pozemku st.p.č. 1594 zasahuje do zahrady školky v ulici Bojovníků za svobodu.  
 

Společenství vlastníků pro domy čp. 1219, 1220, 1221 Pražská v Čáslavi, IČ: 28534638, chtějí rozšířit 
svůj pozemek z důvodu parkování vozidel jednotlivých majitelů a opravy příjezdové brány. Dle 
územního plánu je však pozemek veden jako OS (plocha občanského vybavení – tělov. a sportovní 
zařízení) a po vyřešení majetkoprávních vztahů si SVJ musí zajistit změnu územního plánu pro 
případné zřízení parkoviště. 
 

Aby se celá věc vlastnicky napravila, uskutečnilo se v průběhu času několik jednání se zástupci 
Společenství vlastníků pro domy čp. 1219, 1220, 1221 Pražská v Čáslavi, IČ: 28534638 (dále jen SVJ), 

po komplikovaném a dlouhotrvajících jednáních, v kterých se postupně upravovaly způsoby směn, 
nebo prodejů a také se vypracoval znalecký posudek a dva geometrické plány, se dospělo k závěrečné 
dohodě obou stran, kdy město odkoupí nově vzniklé pozemky p.č. 2902 o výměře 125 m2 a p.č. 2900 
o výměře 366 m2, které nově vznikly dělení podle geometrického plánu č.3258-258/2019 z pozemku 

p.č. 1594 za cenu 900 Kč/m2, současně také odkoupí pozemek st.p.č. 3831 o výměře 39 m2 za cenu 

1.800,- Kč/m2, který leží pod domem č.p. 1625. Dále pak odprodá p.č. 2915 o výměře 317 m2, který 

vznikl dělením podle geometrického plánu č. 3411-340/2021 z původního pozemku st.p.č. 357 za 
cenu 900,- Kč/m2. Všechny ceny zde uvedené jsou stanoveny na základě znaleckého posudku č. 
325/9/2020, z kterého se použije pro výpočet konečné ceny jen cena za m2, jehož výňatek je přílohou 
této důvodové zprávy. 

Na zbylé části zaniklého pozemku st.p.č. 357, který nově nese označení 2316 o výměře 1250 m2 je 

v současnosti sportovní hřiště (rekreační plocha sportovního využití), které se po schválení tohoto 
záměru a následného prodeje začne připravovat k revitalizaci z důvodu změny velikosti užitné plochy 
a nutnosti nahrazení již zastaralého vybavení. 

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

Rada města Čáslavi svým usnesením č. 12/2022 ze dne 19.01.2022 doporučuje Zastupitelstvu města 
Čáslavi schválit výše uvedený návrh na usnesení. 

Přílohy důvodové zprávy: 
- Situační mapa 

- Geometrický plán č. 3258-258/2019 

- Geometrický plán č. 3411-340/2021 

- Výňatek ze znaleckého posudku č. 325/9/2020 

 

 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=foFFDqhmUOqRLetE4cKWvAuifQgd8lQ4Emx9ALBywpzE6Mnzmxakw4i5_7kRqBt8u1tQfF86KQEBv8-yRoYiix2vbpwgtgoPnikM5fNm-gu7ba9tuz_umA==

















