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Zpráva pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 16. března 2022 

 

Název: Směna části pozemkové parcely č. 10/8 v kat území Slatiňany 

 

Předkládá:  Rada města Slatiňany 

   MVDr. Ivan Jeník – starosta  

 

Zpracoval:  Bc. Martina Doležalová – referentka správy majetku 

    

Konzultováno: Žofia Křivská, DiS.  – vedoucí SÚ  

 

Vedoucí odboru: Ing. Vladimír Rašín – vedoucí OS  

 

Tajemník MěÚ: Ing. Josef Prokš 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města 

 

schválilo směnu části pozemkové parcely č. 10/8 o výměře 1 m2 v katastrálním území 

Slatiňany, ve vlastnictví města Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 53821 Slatiňany, IČ 

00270920 za část pozemkové parcely č.st. 17/1 o výměře 1 m2 v katastrálním území 

Slatiňany, ve vlastnictví pana JK, Chrudim, ve znění zprávy č. 10/20, 

nebo  

neschválilo směnu části pozemkové parcely č. 10/8 o výměře 1 m2 v katastrálním 

území Slatiňany, ve vlastnictví města Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 53821 Slatiňany, 

IČ 00270920 za část pozemkové parcely č.st. 17/1 o výměře 1 m2 v katastrálním 

území Slatiňany, ve vlastnictví pana JK, ve znění zprávy č. 10/20. 

 

  

 

 

 

 

   
 

Přílohy: 1. Důvodová zpráva 

              2. Geometrický plán (datové úložiště)   

              3. Dopis pana Jana Karlíka (datové úložiště) 

   4. Foto (datové úložiště)  

   5. Návrh směnné smlouvy (datové úložiště) 

 

 Ve Slatiňanech dne 1. března 2022 
 

Městský úřad Slatiňany 

Důvodová zpráva 

mailto:mesto@slatinany.cz


 

Předmětem tohoto návrhu usnesení je směna části pozemkové parcely č. 10/8 o výměře 1 m2 

v katastrálním území Slatiňany, ve vlastnictví města Slatiňany, za část pozemkové parcely 

č.st. 17/1 o výměře 1 m2 v katastrálním území Slatiňany, ve vlastnictví pana JK. 

 

Usnesením zastupitelstva č. 206/16/2021/ZMS ze dne 22. září 2021, byl schválen záměr 

prodeje nebo směny části pozemkové parcely č. 10/8 v kat. území Slatiňany. Záměr byl 

zveřejněn na úřední desce města Slatiňany od 13. 10. 2021 do 1. 11. 2021 bez připomínek.  

 

Pan Karlík požádal o směnu z důvodu plánovaného oplocení pozemku a zachování rovné linie 

plotu. Po zveřejnění záměru nechal pan JK na své náklady zpracovat geometrický plán, který 

je přílohou tohoto usnesení. Geometrickým plánem byly odděleny pozemky předmětu této 

směny. Jedná se o pozemek p.č. 10/34 (1m2 – ostatní plocha/jiná plocha) byl oddělen 

z pozemku p.č. 10/8 a pozemek p.č. 888 (1m2 ostatní plocha/jiná plocha) z pozemku p.č. st. 

17/1 vše v k.ú. Slatiňany.  

Na základě výše uvedeného doporučujeme žádosti vyhovět a uskutečnit směnu výše 

uvedených pozemků. Znalecký posudek nebyl po žadateli požadován z důvodu totožné 

výměry pozemku a stejné lokalitě.  Návrh na vklad do KN uhradí pan JK stejně jako 

geometrický plán. Návrh směnné smlouvy je také přílohou usnesení. 

 

Vyjádření SÚ: V souladu s § 82 stavebního zákona je k dělení nebo scelování pozemků třeba 

souhlas stavebního úřadu, zákon nestanovuje žádné minimální výměry oddělovaných částí 

pozemků, pro které se opatření stavebního úřadu nevyžaduje. Stavební úřad shledává záměr 

oddělení předmětných částí pozemků možný.   

 

 

Slatiňany 1. března 2022 

 

Vypracovala: Bc. Martina Doležalová 

 


