
Město Český Brod 

TISK  č.  19 
 

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 16.06.2021 
 

České dráhy - pozemky v prostoru bývalého nákladového nádraží 
 
 
Předkládá: Jakub Nekolný,  
 
Zpracoval: Lenka Hoffmannová,  
 
Konzultováno: Jakub Nekolný, Pavel Janík, Tomáš Klinecký, Jana Marková, 
Marková Jana, Tomáš Charvát, Milan Majer, Filip Ulík, Pavel Kvasnička, Šárka 
Jedličková, Petr Kostkan 
 

 

Návrh na usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města souhlasí: 
 
 - s navrhovanou kupní cenou ve výši 2.680.000 Kč za odkup pozemku KN p.č. st. 
265, včetně budovy č.p. 478 a pozemku KN p.č. 709/28 v obci a k.ú. Český Brod, z 
vlastnictví Českých drah, a. s. do vlastnictví Města Český Brod. 
 
Zastupitelstvo města pověřuje: 
 

 - starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem souhlasu s navrhovanou kupní 
cenou za výše uvedené nemovitosti. 
 
Důvodová zpráva: 
 

1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Několik let jedná Město Český Brod s Českými drahami, a.s. o pozemcích v okolí 
nádraží v Českém Brodě. Další částí, o kterou má město Český Brod zájem, je 
prostor bývalého nákladového nádraží, vstup na pozemky je z Klučovské ulice. 
Město má v úmyslu na této ploše vybudovat další parkoviště nebo parkovací dům 
typů P+R. 
Jedná se o pozemek KN p.č. st. 265 zastavěná plocha o výměře 1.631 m2, jehož 
součástí je stavba č.p. 478 a pozemek KN p.č. 709/28 ostatní plocha o výměře 3.667 
m2 v obci a k.ú. Český Brod. 
Nyní přišla žádost o potvrzení kupní ceny včetně znaleckého posudku. Navrhovaná 
kupní cena za nemovitosti je 2.680.000 Kč. 
Domníváme se, že nyní budou probíhat schvalovací jednání k prodeji uvedených 
nemovitostí i na straně Českých drah a k odkupu nemovitostí dojde nejdříve v roce 
2022. 
 
Rada města projednávala na jednání dne 26. 5. 2021 a přijala usnesení č. 233/2021, 
kterým doporučila souhlasit s navrhovanou kupní cenou. 
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2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje navrhuje souhlasit s kupní cenou. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
V roce 2021 není dopad na rozpočet. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 

 

 
 


