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Zpráva pro 21. zasedání zastupitelstva města konané dne 15. června 2022 

 

Název: Záměr směny pozemků v ul. Sečská   

 

Předkládá:  Rada města Slatiňany 

   MVDr. Ivan Jeník  

 

Zpracoval:  Ing. Vladimír Rašín – vedoucí OS  

    

Konzultováno: Žofia Křivská, DiS.  – vedoucí SÚ  

 

Vedoucí odboru: Ing. Vladimír Rašín – vedoucí OS  

 

Tajemník MěÚ: Ing. Josef Prokš 

 

Návrh usnesení:  

 

Zastupitelstvo města  

 

schválilo záměr směny pozemků p. č. 478/2 o výměře 72 m2  a část pozemku p.č. 478/1 

o výměře 34  m2 v katastrálním území Slatiňany, ve vlastnictví města Slatiňany, T. G. 

Masaryka 36, 53821 Slatiňany, IČ 00270920 za část pozemkové parcely č. 472/3 o 

výměře 89 m2 a část pozemkové parcely st. č. 167 o výměře 17 m2 v katastrálním území 

Slatiňany, ve vlastnictví SJM MB a VB, ve znění zprávy č. 10/21, 

nebo  

neschválilo záměr směny pozemků p. č. 478/2 o výměře 72 m2  a část pozemku p.č. 

478/1 o výměře 34  m2 v katastrálním území Slatiňany, ve vlastnictví města Slatiňany, 

T. G. Masaryka 36, 53821 Slatiňany, IČ 00270920 za část pozemkové parcely č. 472/3 

o výměře 89 m2 a část pozemkové parcely st. č. 167 o výměře 17 m2 v katastrálním 

území Slatiňany, ve vlastnictví SJM MB a VB ve znění zprávy č. 10/21, 

 

  

 

 

 

Na úložišti:   
 

Přílohy: 1. Důvodová zpráva 

              2. Zakreslení směňovaných pozemků (datové úložiště)   

              3. Dopis pana Burkoně (datové úložiště) 

              4. Geometrický plán (datové úložiště) 

   5. Foto pozemků (datové úložiště) 

 

 Ve Slatiňanech dne 1. června 2022 
 

Městský úřad Slatiňany 

mailto:mesto@slatinany.cz


 

Důvodová zpráva 

 

Předmětný návrh usnesení je zastupitelstvu předložen na základě žádosti manželů B, kteří 

zakoupili pozemky p.č. st. 167 a č. 472/3 v kat území Slatiňany pro rekonstrukci a novou 

výstavbu. 

Při kontrolním zaměřování pozemků byly zjištěny nesrovnalosti ve skutečném užívání 

pozemků. Manželé B mají zcela zaplocen pozemek p.č. 478/2 v k. ú Slatiňany ve vlastnictví 

města, a naopak přes část pozemků p.č. 472/3 a č. st 167 manželů B prochází veřejná cesta. 

Z výše uvedeného důvodu navrhují manželé B městu směnu pozemků tak, aby byl narovnán 

skutečný stav užívání. Dále předložili zpracovaný geometrický plán, který je předložen 

v příloze.  

Město Slatiňany získá část pozemků p.č. st. 167 a č. 472/3 o výměře 106 m2 v geometrickém 

plánu nově vzniklý pozemek p.č. 472/5 v k.ú. Slatiňany a manželé B získají pozemek p. č. 

478/2 a část pozemku p.č. 478/1 v celkové výměře 106 m2 v k.ú. Slatiňany. 

 

V případě schválení předloženého záměru bude záměr zveřejněn a na některé z dalších 

zasedání předložen konkrétní převod. 

 

 

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

rozhodnutí 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, bez negativního vlivu na užívání stávající cesty 

nebo rozhledové poměry. Navrhovaným dělením pozemků a jejich směnou dojde k rozšíření 

koridoru pro cestu v nejužším místě pozemku p.č. 2805 v k.ú. Chrudim, která je jedinou 

přístupovou komunikací k dále se nacházejícím nemovitostem. Navrhovaná směna respektuje 

stávající stav na místě (skutečnou trasu cesty a umístění oplocení u RD č.p. 176 ve 

Slatiňanech). Změnu druhu pozemku (ze zahrady na ostatní plochu a naopak) o výměře do 300 

m2 je možné provést na základě údajů v geometrickém plánu, bez povolení stavebního úřadu.  

 

Slatiňany 1. června 2022 

 

Vypracoval: Ing. Vladimír Rašín, vedoucí OS 

 


