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NÁZEV:       Převod pozemku parc. č. 834/19 
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NÁVRH NA USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí po projednání  
Usnesením č.  
I. Schvaluje 
převod pozemku parc. č. 834/19, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, 
o výměře 337 m2, zapsaném na listu vlastnictví č. 2813, v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, 
z podílového spoluvlastnictví xx, trvalý pobyt xxxx, a xx, trvalý pobyt xxxx, do vlastnictví 
města Sezimovo Ústí za kupní cenu ve výši 100.089 Kč, tj. 297 Kč/m2, s tím, že správní 
poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město 
Sezimovo Ústí. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Rada města předkládá zastupitelstvu města k projednání převod pozemku parc. č. 834/19 
do vlastnictví města Sezimovo Ústí. 

Dne 17. 5. 2021 se na starostu města telefonicky obrátil jeden ze spoluvlastníků 
předmětného pozemku, a to pan xx s tím, že nabídl předmětný pozemek městu k prodeji, 
popř. k pronájmu. Důvodem je, že město pozemek dlouhodobě využívá k uskladnění 
stavebního materiálu. V rámci jednání navrhl kupní cenu za pozemek ve výši 100.000 Kč, 
tj. 296,74 Kč/m2.  
 
RM na svém zasedání dne 24. 5. 2021 schválila převod předmětného pozemku do vlastnictví 
města za kupní cenu ve výši 84.250 Kč. O schválení převodu pozemku a výši kupní ceny byli 
písemně vyrozuměni oba spoluvlastníci pozemku. Dne 4. 6. 2021 město obdrželo písemné 
vyjádření od zmocněnce spoluvlastníků – advokáta JUDr. Punčocháře, který jménem 
vlastníků souhlasí s prodejem předmětného pozemku, ale nesouhlasí s kupní cenou 
schválenou RM. Ve svém vyjádření advokát žádá o projednání jeho návrhu na kupní cenu ve 
výši 500 Kč/m2, tj. celkem za 168.500 Kč. 
 
Na základě vyjádření advokáta ke kupní ceně za předmětný pozemek rada města na svém 
zasedání dne 21. 6. 2021 danou věc znovu projednala a schválila převod předmětného 
pozemku do vlastnictví města za kupní cenu ve výši 100.089 Kč, tj. tj. 297 Kč/m2. Uvedená 
schválená kupní cena reflektuje první nabídku spoluvlastníka pozemku. O výši kupní ceny byl 
písemně vyrozuměn zmocněnec spoluvlastníků pozemku, který následně městu zaslal 
písemné sdělení, že oba spoluvlastníci pozemku souhlasí s prodejem pozemku za kupní cenu 
ve výši 100.089 Kč.  
 
 



Předmětný pozemek se nachází na místě tzv. parkoviště u Soukeníku, kdy některé další 
pozemky parc. 834/20, 834/22 a 834/23 na tomto parkovišti jsou ve vlastnictví města 
Sezimovo Ústí. Uvedené parkoviště je opakovaně využíváno jako deponie materiálu 
ze staveb prováděných na území města. Pozemek je zastavěn stavbou parkoviště a jeho jiné 
využití je obtížně představitelné. Zároveň jeho využívání ze strany dodavatelů staveb pro 
město představuje úsporu nákladů na dopravu a skládkování zeminy na straně města. Je také 
vhodné poznamenat, že případný znalecký posudek ke zjištění ceny v místě a čase obvyklé 
by představoval výdaj města cca 10.000 Kč.  
 
S ohledem na dlouhodobost využívání uvedeného pozemku městem se jeví jako výhodné 
pozemek získat do vlastnictví města. 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHY: 

Informace o pozemku – výpis z ČÚZK 
Katastrální ortofotomapa 


