
Město Český Brod 

TISK  č.  15 
 

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 16.06.2021 
 

Darování částí pozemků v Klučovské ulici (KSUS) 
 
 
Předkládá: Jakub Nekolný,  
 
Zpracoval: Lenka Hoffmannová,  
 
Konzultováno: Jakub Nekolný, Pavel Janík, Tomáš Klinecký, Jana Marková, Tomáš 
Charvát, Milan Majer, Filip Ulík, Pavel Kvasnička, Šárka Jedličková, Petr Kostkan 
 

 

Návrh na usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města souhlasí: 
 
 - s uzavřením darovací smlouvy týkající se nově vzniklého pozemku č. 1088/7 o 
výměře 61 m2 v obci Český Brod a k.ú. Liblice u Českého Brodu, který vznikl 
oddělením částí pozemků z KN p. č. 1088/2, 1088/6 a 1088/7 geometrickým plánem 
č. 1923-3263/2015 vyhotoveným Geodézií Kolín, z vlastnictví města Český Brod do 
vlastnictví Středočeského kraje, IČO: 70891095. Návrh smlouvy je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
 
Zastupitelstvo města pověřuje: 
 

 - starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
Důvodová zpráva: 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod bylo investorem akce Stavební úpravy ulice Klučovská - 1. etapa 
a Parkoviště P+R Klučovská. Již v průběhu stavby jsme požádali Středočeský kraj o 
narovnání vlastnických vztahů k zarovnání hranice chodníků a komunikace a předání 
(částí) pozemků do vlastnictví Středočeského kraje. 
Rada města na jednání dne 12. 8. 2015 přijala usnesení č. 296/2015, kterým 
vyhlásila záměr na darování částí pozemků do vlastnictví Středočeského kraje. 
Záměr byl na úřední desce vyvěšen 17. 8. - 3. 9. 2015 a nebyly přijaty žádné námitky 
ani připomínky. 
Podle geometrického plánu č. 1923-3263/2015 ze dne 17. 7. 2015 se jedná o díl "d" 
o výměře 42 m2, který byl oddělen z pozemku KN p. č. 1088/2, dil "f" o výměře 1 m2, 
který byl oddělen z pozemku KN p. č. 1088/6 a díl "e" o výměře 18 m2, který byl 
oddělen z pozemku KN p. č. 1088/7, vše v obci a k. ú. Český Brod. Z těchto dílů 
vznikl nový pozemek č. 1088/7 o výměře 61 m2, který je předmětem převodu. 
Zastupitelstvo města přijalo usnesení č. 70/2015 ze dne 30. 9. 2015, kterým 
souhlasilo se záměrem darování částí pozemků z vlastnictví města Český Brod do 
vlastnictví Středočeského kraje. 



Město Český Brod 

Nyní byla doručena darovací smlouva, která se týká darování částí pozemků z 
vlastnictví města Český Brod do vlastnictví Středočeského kraje. 
Darovací smlouva byla JUDr. Markovou odsouhlasena. 
 
Rada města na jednání dne 28. 4. 2021 přijala usnesení č. 174/2021, kterým 
doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením darovací smlouvy. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje navrhuje souhlasit s uzavřením darovací smlouvy týkající se nově 
vzniklého pozemku č. 1088/7 o výměře 61 m2 v obci Český Brod a k. ú. Liblice u 
Českého Brodu. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Jedná se o narovnání vlastnických vztahů. 
 

5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 

 
 


