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

 

Název: Prodej části pozemkové parcely č. 179/32 v k.ú. Slatiňany 

  

 

 

Předkládá:  Rada města Slatiňany 

   MVDr. Ivan Jeník  

 

Zpracoval:  Bc. Martina Doležalová – referentka správy majetku 

 

Vedoucí odboru: Ing. Vladimír Rašín – vedoucí OS 

 

Tajemník MěÚ: Ing. Josef Prokš 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města: 

 

schválilo uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemkové parc. č. 179/32 o výměře 22 m2 

v kat. území Slatiňany společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 

874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, za celkovou cenu 30 470,- Kč a náklady spojené 

s převodem nemovitostí (správní poplatek za vklad vlastnického práva do veřejného seznamu) 

ve znění zprávy č. 15/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  1. Důvodová zpráva 

  2.  Kupní smlouva (datové úložiště) 

  3. Geometrický plán (datové úložiště) 

  4. Znalecký posudek (datové úložiště) 

  5.  Pověření (datové úložiště) 

  6.  Foto pozemku (datové úložiště) 

             

Slatiňan 1. června 2022 
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Městský úřad Slatiňany 

 

Důvodová zpráva 

 

Předmětem tohoto návrhu usnesení je kupní smlouva na prodej části pozemkové parc.           

č. 179/32 o výměře 22 m2 v kat. území Slatiňany společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,                

IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, za celkovou cenu      

30 470,- Kč.  

 

Záměr prodeje předmětné části pozemkové parc. č. 179/32 o výměře 22 m² v kat. území 

Slatiňany a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s podmínkami pro provedení stavby 

byl schválen usnesením zastupitelstva města Slatiňany č. 240/22/2018/ZMS ze dne 20. června 

2018.  

 

Předmětný pozemek je součástí sídlištní plochy v ul. Tyršova. Původní trafostanice ve 

vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s. byla umístěna na st. parcele č. 832 v kat. území 

Slatiňany. Vzhledem k tomu, že by byla oprava původní trafostanice ekonomicky nákladná, 

rozhodla se společnost ČEZ tuto trafostanici zrušit a nahradit ji trafostanicí novou, menší.  

 

V souladu se smlouvou o budoucí kupní smlouvě s podmínkami pro provedení stavby byla 

poblíž na pozemku vybudována společností ČEZ Distribuce nová trafostanice, která byla 

zkolaudována dne 29. 9. 2021. Součástí stavby nové trafostanice je i nová kabelizace včetně 

přepojení kabelového vedení z trafostanice původní. Původní trafostanice byla zdemolována a 

pozemek pod ní je nyní zatravněn.  

 

Společnost ČEZ Distribuce předkládá návrh kupní smlouvy, znalecký posudek a geometrický 

plán pro odkoupení pozemku pod novou trafostanicí. Dle zpracovaného geometrického plánu 

č. 1608-468/2021 je to pozemková parcela st. č. 1572 o výměře 22 m² v kat. území Slatiňany. 

Znaleckým posudkem č. 483-286/2022 byla výsledná cena obvyklá určená porovnávacím 

způsobem na 30 470,- Kč. 

 

Záměr prodeje byl na úřední desce města Slatiňany zveřejněn od 13. 5. 2022 do 30. 5. 2022  

a k záměru nebyly doručeny připomínky. 

 

Slatiňany 1. června 2022 

 

Vypracovala: Bc. Martina Doležalová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


