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NÁZEV:       Prodej pozemků – zaplocení volejbalového hřiště 

 
PŘEDKLÁDÁ:  Rada města Sezimovo Ústí 
ZPRACOVALA:  Ing. Jana Aujezdecká, pověřená vedením odboru správního a právního 

 
NÁVRH NA USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí po projednání  
Usnesením č.  
I. Schvaluje 
a) prodej pozemku parc. č. 185/91, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

sportoviště a rekreační plocha, o výměře 23 m2, zapsaném na listu vlastnictví č. 10001, 
v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, do spoluvlastnictví, každému v podílu ideální ½, xx a xx, oba 
trvale bytem xxxx; 

b) prodej pozemku parc. č. 185/96, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
sportoviště a rekreační plocha, o výměře 23 m2, zapsaném na listu vlastnictví č. 10001, 
v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, do výlučného vlastnictví xx, trvale bytem xxxx; 

c) prodej části pozemku parc. č. 185/27, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
sportoviště a rekreační plocha, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001, v obci 
a k. ú. Sezimovo Ústí, dle geometrického plánu č. 2725-30/2017 nově zaměřené 
jako parc. č. 185/93, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště 
a rekreační plocha, o výměře 2 m2, do SJM xx, oba trvale bytem xxxx; 

d) prodej části pozemku parc. č. 185/27, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
sportoviště a rekreační plocha, zapsaném na listu vlastnictví č. 10001, v obci 
a k. ú. Sezimovo Ústí, dle geometrického plánu č. 2725-30/2017 nově zaměřené 
jako parc. č. 185/94, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště 
a rekreační plocha, o výměře 14 m2, do výlučného vlastnictví xx, trvale bytem xxxx; 

e) prodej části pozemku parc. č. 185/27, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
sportoviště a rekreační plocha, zapsaném na listu vlastnictví č. 10001, v obci 
a k. ú. Sezimovo Ústí, dle geometrického plánu č. 2725-30/2017 nově zaměřené 
jako parc. č. 185/95, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště 
a rekreační plocha, o výměře 44 m2, do výlučného vlastnictví xx, trvale bytem xxxx; 

 
za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu 
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a poměrnou část nákladů na vyhotovení 
geometrického plánu č. 2725-30/2017 dle rozlohy nabývaného pozemku. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Rada města předkládá zastupitelstvu k projednání prodej pozemků parc. č. 185/91 a 185/96 
a částí pozemku parc. č. 185/27, k. ú. Sezimovo Ústí na místě bývalého volejbalového hřiště. 
 
Při zaměřování příjezdové komunikace k nemovitostem p. xx bylo zjištěno, že část bývalého 
volejbalového hřiště mají po obvodu dlouhodobě zaplocenu a užívají vlastníci přilehlých 
nemovitostí, a to bez známého právního důvodu. Za účelem majetkoprávně vypořádat tento 
nežádoucí stav byli vlastníci přilehlých pozemků osloveni s tím, aby si odkoupili jimi 



zaplocené části pozemků nebo je odplotili, popř. si je pronajali. Všichni dotčení vlastníci 
přilehlých pozemků vyslovili souhlas s odkoupením jimi zaplocených pozemků nebo části 
pozemku.  
 
Kupní cenu schválila RM ve výši 250 Kč/m2, tj. stejně jako v případě majetkoprávního 
vypořádání v lokalitě Zahradní nebo prodeje části pozemku parc. č. 74/140 pí xx a pí xx (ulice 
Švehlova).   
 
Celkové náklady na vyhotovení geometrického plánu činily 7.018 Kč. Rozúčtování nákladů 
na geometrický plán mezi jednotlivé budoucí kupující a vyčíslenou kupní cenu za jednotlivé 
pozemky ukazuje následující tabulka: 
 

parc. č. výměra m2 podíl na GP kupní cena poplatek KN 

185/91  23 1 523 Kč 5 750 Kč 2 000 Kč 

185/93  2 132 Kč 500 Kč 2 000 Kč 

185/94  14 927 Kč 3 500 Kč 2 000 Kč 

185/95  44 2 913 Kč 11 000 Kč 2 000 Kč 

185/96  23 1 523 Kč 5 750 Kč 2 000 Kč 

 
Záměr prodeje pozemků parc. č. 185/91 a 185/96 a částí pozemku parc. č. 185/27 byl 
v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
vyvěšen na úřední desce městského úřadu a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup na oficiálních webových stránkách města Sezimovo Ústí v období od 5. 5. 2021 
do 21. 5. 2021. 
 
 
 
 
 
PŘÍLOHY: 

Fotokopie geometrického plánu č. 2725-30/2017 ze dne 18. 7. 2017 
Katastrální ortofotomapa 


