
MATERIÁL PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
KONANÉHO DNE:    24.02.2021 
POŘADOVÉ ČÍSLO MATERIÁLU:     10/2021      POČET STRAN: 2+Příl. 

NÁZEV:      BBuuddoouuccíí  ssmměěnnaa  ppoozzeemmkkůů  ––  NNeecchhyybbaa  
                 
PŘEDKLÁDÁ:  Rada města 
ZPRACOVAL:  Mgr. Ing. Martin Doležal, starosta města 

 
NÁVRH NA USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí po projednání 
Usnesením č. 
I. Schvaluje  
budoucí směnu částí pozemků parc.č. 964/69 a parc.č. 964/118 o celkové výměře 797 m2 
v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, dle geometrického plánu č. 2906-807/2020 potvrzeného 
Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Tábor, oddělených a nově 
zaměřených jako parc.č. 964/136 orná půda o výměře 164 m2, parc.č. 964/137 orná půda o 
výměře 41 m2, parc.č. 964/140 orná půda o výměře 34 m2 a parc.č. 964/139 orná půda o 
výměře 558 m2, vše ve vlastnictví města Sezimovo Ústí, za pozemky parc.č. 964/66 orná 
plocha o výměře 216 m2,  parc.č. 964/64 orná plocha o výměře 1.000 m2 a parc.č. 964/124 
orná plocha o výměře 28 m2 vše v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, ve vlastnictví  
1. Českomoravský strojírenský klastr s.r.o., se sídlem Nad Mýtem 1081, 391 01 Sezimovo 
Ústí, IČ: 29320356, bez doplatku, a za podmínky uzavření smluv se závazkem společnosti  
1. Českomoravský strojírenský klastr s.r.o., se sídlem Nad Mýtem 1081, 391 01 Sezimovo 
Ústí, IČ: 29320356, dokončit vlastním nákladem infrastrukturu v ul. Chrpová pro 8 RD do 
31.12.2022 (přípojky elektrické energie, vodovodní a kanalizační přípojky, prodloužení VO, 
chodníky a vozovka) a úplatně převést do 6 měsíců od dokončení infrastruktury pozemky 
parc.č. 964/103, parc.č. 964/105, parc.č. 964/109 a parc.č. 964/134, případně i parc.č. 
964/135, se stavbami komunikace, chodníků a veřejného osvětlení, vše v obci a k.ú. 
Sezimovo Ústí, do vlastnictví města Sezimovo Ústí za kupní cenu ve výši 4.000 Kč.  
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Rada města předkládá ZM k projednání návrh na majetkoprávní dispozice v lokalitě Nechyba 
mezi městem Sezimovo Ústí a společností 1. Českomoravský strojírenský klastr s.r.o., jejímž 
jednatelem a společníkem je Ing. Martin Podlipný, vše za účelem dokončení zainvestování 4 
pozemků pro výstavbu rodinných domů v ul. Chrpová. 

Jmenovaný, resp. jeho manželka, byl investorem, předchozích etap (cca do r. 2009) 
výstavby komunikací a VO v této lokalitě a hradil i příspěvek městu na výstavbu vodovodních 
a kanalizačních sítí. Před investicí byly z jeho strany vykoupeny vždy potřebné pozemky, po 
jejich zainvestování byly rozprodávány třetím osobám za účelem výstavby rodinných domů. 
V ul. Chrpová je dokončena výstavba vodovodních a kanalizačních řadů pro 8 RD a 
komunikace a VO pro 4 RD. Dokončení výstavby (EE, komunikace a VO pro zbývající 4 RD) 
dlouhá léta naráželo na nemožnost se majetkoprávně vypořádat se spoluvlastníky dalšího 
pásu pozemků (Vojíková, Doležalovi). V r. 2020 se podařilo žadateli dohodnout se s nimi na 
odkupu pozemků, které umožní pokročit v dokončení ulice (dle GP označeny jako parc.č. 
964/128, 964/138, 964/964/134, 964/131, 964/132). Další pás pozemků je ve vlastnictví 
města Sezimovo Ústí a poslední díl je ve vlastnictví soukromé osoby (p. Bureš), který po řadě 



jednání nakonec souhlasí s prodejem (parc.č. 964/143). V tom smyslu se Ing. Podlipný obrátil 
na město Sezimovo Ústí se žádostí o směnu pozemků.  

 
Na základě žádosti projednávala RM 2 varianty: 

Varianta A předpokládala, že město by do vlastnictví žadatele by převedlo pozemky o 
výměře 797 m2 a proti tomu by město získalo v budoucnu potenciálně zastavitelný pozemek 
parc.č. 964/66 o výměře 216 m2 s tím, že za rozdíl mezi výměrami by bylo uhrazeno 499.000 
Kč, tj. cca 858,90 Kč/m2. Výpočet ceny žadatel uvádí navrhovatel v žádosti s tím, vychází 
z ceny nezastavěného zemědělského pozemku 500 Kč/m2 navýšené o jeho částečné 
zhodnocení výstavbou vodovodního a kanalizačního řadu ve výši podílu na příspěvku na jeho 
výstavbě, stanoveného městem v r. 2008 upraveného o inflaci ve výši 7 %.     
Varianta B předpokládala, že město by do vlastnictví žadatele by převedlo pozemky o 
výměře 797 m2 a proti tomu by město získalo v budoucnu potenciálně zastavitelný pozemek 
parc.č. 964/66 o výměře 216 m2 a pozemek o výměře 1.000 m2 (nezastavitelný, v ochranném 
pásu vodovodního přivaděče Římov), a to bez doplatku. Cena takového pozemku by 
s ohledem na doplatek dle varianty A vycházela na 499 Kč/m2. 

V obou případech by realizace směny byla podmíněna uzavřením smluv o výstavbě 
(komunikace, VO) nákladem žadatele a smluv o budoucím převodu pozemků a staveb 
(komunikace, VO) do vlastnictví města za symbolickou kupní cenu ve výši 1.000 Kč na 1 
připojený RD (obdobně jako v některých jiných dříve uzavřených smluv s obdobným 
obsahem). 
    Dle RM je směna pozemků vhodným způsobem, jak umožnit další rozvoj daného 
území. RM se přiklonila k variantě B s tím, že do vlastnictví města by v rámci směny měly 
připadnout pozemky parc.č. 964/66 orná plocha o výměře 216 m2, parc.č. 964/64 orná 
plocha o výměře 1.000 m2 a navíc i parc.č. 964/124 orná plocha o výměře 28 m2 (budoucí 
pokračování ul. Nad Nechybou). Varianta B se RM jeví z dlouhodobého hlediska pro město 
výhodnější, jelikož místo doplatku může město získat pozemky, které nemusí být nutně 
v budoucnu stavební, ale umožní v lokalitě umístit např. herní prvky, kontejnery na tříděný 
odpad apod.  
  
      
PŘÍLOHY: 
- situační náčrty 


