
Pro jednání Zastupitelstva města Čáslavi                                                                                     Zpráva číslo: 9 
konané dne 20.6.2022 

 
 

 
 

Žádost o prodloužení lhůty pro doložení opravy a způsobilosti užívání zámku – Droinvest s.r.o. 
 

 

Předkládá: JUDr. Vlastislav Málek, starosta 

Zpracovala: Zdeňka Veselá, sekretariát 
 
 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje prodloužení lhůty pro doložení opravy a způsobilosti užívání zámku o 
2 roky, tj. do 20.5.2024. 

 
 
 
Důvodová zpráva: 
Po vydání stavebního povolení (23.5.2019) zasáhla svět pandemie Covid a stavební práce musely být 
přerušovány. Po odeznění pandemie COVID, zasáhla svět válka, rozpoutaná Ruskou federací, která způsobuje 
mimo nezměrných ztrát na životech a utrpení lidí i odliv stavebních dělníků a nedostupnost stavebních 

materiálů. Na opravu památky jsou nutné speciální stavební materiály, u kterých je nyní dodací lhůta i 5 
měsíců, za ceny mnohonásobně vyšší, než před válkou.  
I přes velké turbulence na trhu, které trvají po celou dobu, kdy máme stavební povolení, zámek opravujeme v 

souladu s požadavky všech dotřených odborů památkové péče a v souladu s projektovou dokumentací. Při 
opravách úzce spolupracujeme s Krajským úřadem Středočeského kraje. Náš cíl, opravit památku tak, aby 
přispívala k rozšíření cestovního ruchu v Čáslavi a okolí stále trvá a je evidentní. Zámek bychom rádi opravili 
i dříve, než do 2 let, ale vzhledem k nepředvídatelné situaci na trhu žádáme pro jistotu o prodloužení o 2 roky. 

 

- viz. příloha – Žádost spol. Droinvest s.r.o. 
 

 

 

 

 

 

Přílohy: 
- Žádost spol. Droinvest s.r.o. 
- Dohoda o složení jistoty ze dne 22.9.2017 

- Stavební povolení – Rozhodnutí ze dne 30.4.2019 



Město Čáslav, se sídlem nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav, IČ: 00236021, DIČ: 
CZ00236021, zastoupené  starostou,  Vlastislavem Málkem 

 

a 

 

Droinvest s.r.o., IČ: 29035295 se sídlem Makovského 
1177/1, Řepy, 163 00 Praha 6  zastoupená jednatelkou 

Zuzanou Šafránkovou na straně druhé 

 

 

 

Uzavřeli dne 22.9. 2017 Dohodu o složení jistoty 

 

 

1. 

Město Čáslav jako prodávající a společnost Droinvest s.r.o. jako kupující spolu uzavřeli kupní 
smlouvu ze dne 2.8.2016, jejímž předmětem byl prodej nemovitostí, a to pozemku parc. č. st. 1, 
jehož součástí je stavba č.p. 3, pozemku parc. č. 3/2 a pozemku parc. č. 3/7, to vše v k.ú. Žáky. 

 

2. 

Město Čáslav svým usnesením zastupitelstva č. 40/2016 ze dne 20.6.2016 schválilo prodej 
nemovitostí uvedených v čl. I této Dohody s tím, že společnost Droinvest s.r.o. složila Městu Čáslav 
jistotu ve výši 150 000,- Kč, jenž by měla sloužit k dosažení dohodnutého cíle, a to opravit 
nemovitou kulturní památku tj. stavbu č.p. 3, jenž je součástí pozemku parc. č. st. 1v k.ú. Žáky (dále 
jen Zámek). 

                                                                                     3. 

 

Společnost Droinvest s.r.o. se zavázala opravit Zámek, tak aby byl způsobilý k užívání (např. dnem 
nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí či povolení k užívání), ve lhůtě 3 let od nabytí právní 
moci stavebního povolení, jenž společnosti Droinvest s.r.o. umožní zahájení stavebních prací, 
nejpozději však do 10-ti let od uzavření kupní smlouvy tj. do 2.8.2026. Lhůta 3 let resp. 10-ti let se 

prodlužuje o dobu, kdy na straně společnosti Droinvest s.r.o. vznikla nikoliv z její viny objektivní 
překážka bránící v provedení či dokončení oprav Zámku. 

 

 



 

                                                                                   4. 

Společnost Droinvest s,r,o, tímto žádá o prodloužení lhůty  pro doložení opravy a  

způsobilosti užívání zámku o 2 roky.  

Odůvoděnní:  Po vydání stavebního povolení  23.5.2019  zasáhla svět pandemie Covid a stavební 
práce musely být přerušovány. Po odeznění  pandemie COVID, zasáhla svět válka, rozpoutaná 
Ruskou federací, která způsobuje mimo nezměrných ztrát na životech a utrpení lidí i  odliv 

stavebních dělníků a nedostupnost stavebních materiálů. Na opravu památky jsou nutné speciální 
stavební materiály, u kterých je nyní  dodací lhůta i 5 měsíců, za ceny mnohonásobně vyšší, než před 

válkou.  

I přes velké turbulence na trhu, které trvají  po celou dobu, kdy máme stavební  povolení,  zámek 
opravujeme v souladu s požadavky všech dotřených odborů památkové péče a v souladu 

s projektovou dokumentací.  Při opravách  úzce spolupracujeme s Krajským úřadem Středočeského 
kraje.  Náš cíl, opravit památku tak, aby přispívala k rozšíření cestovního ruchu v  Čáslavi a okolí stále 
trvá a je  evidentní.  Zámek bychom rádi opravili i dříve, než do 2 let, ale vzhledem 

k nepředvídatelné situaci na trhu žádáme  pro jistotu o prodloužení o  2 roky. 

 

Za kladné vyřízení předem děkuji.  

 

 

 

 

 

 

Zuzana 
Šafránk
ová

Digitálně 
podepsal Zuzana 
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