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

 

Název: Záměr prodeje pozemkových parcel č. 474/3 a č. 703                           

v k.ú. Slatiňany   

 

 

Předkládá:  Rada města Slatiňany 

   MVDr. Ivan Jeník 

 

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: 

 

1) schválilo záměr prodeje pozemkové parcely č. 474/3 o výměře cca 816 m2  

v kat. území Slatiňany, ve znění zprávy č. 11/21  

nebo  

neschválilo záměr prodeje pozemkové parcely č. 474/3 o výměře cca 816 m2  

v kat. území Slatiňany, ve znění zprávy č. 11/21  

 

2) schválilo záměr prodeje pozemkové parcely č. 703 o výměře cca 524 m2 v kat. území 

Slatiňany, ve znění zprávy č. 11/21  

nebo  

neschválilo záměr prodeje pozemkové parcely č. 703 o výměře cca 524 m2 v kat. 

území Slatiňany, ve znění zprávy č. 11/21 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  1. Důvodová zpráva 

  2.  Situační nákres (datové úložiště) 

  3. Foto (datové úložiště) 

  4. Žádost (datové úložiště) 

             

Slatiňany 1. června 2022 
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Městský úřad Slatiňany 

 

Důvodová zpráva 

 

Předmětem tohoto návrhu usnesení je obecný záměr prodeje pozemkových parcel č. 474/3 o 

výměře cca 816 m2 a č. 703 v kat.ú. Slatiňany o výměře cca 524 m2 v kat. Slatiňany. O oba 

pozemky požádaly Lesy České republiky. 

 

Pozemková parcela č. 474/3 je v katastru nemovitostí vedena jako ostatní komunikace. Jedná 

se cestu, která navazuje na pozemky ve vlastnictví žadatele. Předmětný pozemek slouží jako 

jediná přístupová cesta pro domy č.p. 54 a č.p. 758, další zahrady a ovocný sad.  

 

Pozemková parcela č. 703 je v katastru nemovitostí vedena také jako ostatní komunikace. 

Tento pozemek (cesta) se nachází mezi pozemky ve vlastnictví žadatele.  

 

V případě schválení tohoto návrhu usnesení, bude záměr prodeje zveřejněn a na některé  

z dalších zasedání předložen konkrétní prodej. Cena za pozemky bude stanovena na základě 

ocenění soudním znalcem, veškeré náklady související s prodejem uhradí Lesy České 

republiky. 

  

Vyjádření S.Ú.: Komunikace na pozemku parc.č. 474/3 v k.ú. Slatiňany je součástí pasportu 

místních komunikací. Zároveň je jedinou přístupovou cestou k nemovitostem podél této cesty. 

Pozemky parc.č. 482, 474/2, 479/2 v k.ú. Slatiňany jsou dosud nezastavěné, ale územní plán 

je zařazuje do ploch „Bn bydlení nízkopodlažní“ – je možné na nich povolit stavbu rodinného 

domu. Komunikace na pozemku parc.č. 474/3 v k.ú. Slatiňany je součástí veřejného 

prostranství, které splňuje stávající požadavky na vymezování pozemků dle platné prováděcí 

vyhlášky stavebního zákona (§ 20 odst.7 vyhl. č. 501/2006 Sb.) – požadavky na přístup ke 

stavbě rodinného domu jsou v daném případě splněny. Výhledově bude tedy tato komunikace 

zpřístupňovat více staveb rodinných domů. Z těchto důvodů je velmi žádoucí ponechat tuto 

místní komunikaci ve vlastnictví města Slatiňany. Stavební úřad prodej pozemku parc.č. 

474/3 v k.ú. Slatiňany nedoporučuje. 

Pozemek parc.č. 703 v kat.ú. Slatiňany je historicky součástí účelové komunikace v lokalitě, 

také v územním plánu města je zařazen do ploch komunikací. Tato funkce tedy musí zůstat 

dle územního plánu zachována. Vzhledem ke skutečnosti, že pozemek je zcela obklopen 

pozemky ve vlastnictví Lesů ČR a není součástí komunikace, která by měla pro město 

zvláštní význam, stavební úřad neshledal negativní dopady prodeje tohoto pozemku na 

využívání území.  

 

 

Slatiňany 1. června 2022 

 

Vypracovala: Bc. Martina Doležalová 

 

 

 

 

 

 
 


