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Prodejní ceny a postup pro zajištění ocenění nepotřebných pozemků ve vlastnictví města
Sedlčany pro účely nakládání s nimi (postup pro zjištění a stanovení
ceny v místě a čase
obvyklé, parametry pro sjednání kupní ceny a nákladů souvisejících s
přímým prodejem
vybraných pozemků)
C1. I

Po přijetí žádosti k nakládání s majetkem (pozemkem)
ve vlastnictví města Sedlčany pověřená

osoba zajistí podklady potřebné pro rozhodnutí výkonného
orgánu města Sedlčany
o nepotřebnosti zájmového pozemku, přičemž zohlední následující
aspekty:
- stávající využití a potřebnost,
případně její trvání pro město Sedlčany (popis),
- ochranu veřejného zájmu
(vyjádření),
- případné definování funkčního
celku,
- zatížení pozemku
věcnými břemeny,
- případné využití
pro budoucí rozvoj města (např. veřejná zeleň, parkovací plochy, využití ke
svozovým místům, umístění osvětlovacích bodů, zachování rozhledových poměrů a další).
Čl.
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Pověřená osoba provede identifikaci pozemku:
- na evidenční údaje katastru
nemovitostí,
- na určení pozemku,
budoucí využití v územně plánovací dokumentaci,
jeho
resp.
- skutečný stav a jeho užívání
(zajistí místním šetření v terénu),
- výměra zájmového
pozemku (pokud nelze přesně určit v terénu průběh hranice a jeho výměru,
je nutné zajistitjeho zaměření a případné vytyčení v terénu odborně způsobilou osobou
(zjištění
skutečné, případně předpokládané výměry zájmového pozemku k jednání
o ceně).
Cl. III

Na základě zjištěných údajů pověřená osoba stanoví zatřídění
pozemku a jeho následnou cenu
v místě a čase obvyklou s využitím níže uvedených cenových skupin, které
jsou
v Odborném vyjádření č. 115 — 9 / 2021 k ceně nemovitostí obvyklé místě určeny
v
a čase,
které vypracoval Ing. Jiří Janů, znalec v oboru ekonomika, odvětví
ceny a odhady, specializace
pozemků a porostů a škod na nich, dne 9. srpna 2021:
1.

Pozemky „zastavěná plocha a nádvoří“ a pozemky ve ňmkčním celku s nimi
pozemky stavební, zasíťované, určené pro stavbu RD
900,- Kč/mz,
pozemky ve ňmkčním celku, přičleněné ke stavbě
500,- Kč/m2,
tj. včetně zahrad dokupovaných k objektům bydlení nebo jiné účelové
plochy ve funkčním
celku.

.
.

2. Pozemky „ostatní plocha — jiná plocha“ a
pozemky jim na roveň postavené
Tyto pozemky nej sou přímo zastavitelné ani netvoří jeden funkční celek
se stavebními pozemky
nebo se stavbami (užívány jako účelové plochy v zástavbě,
veřejná zeleň, veřejná sportoviště
a veřejné rekreační plochy).

.

pozemky účelové, veřejné rekreační, parky, zeleň

200,- Kč/m2.

Pozemky „ostatní plocha — ostatní komunikace“ a pozemky jim na roveň postavené
(věcně se jedná se o doměřené části shora uvedené kategorie pozemků, nezastavěné další
stavbou nebo části nově vyčleněných cesty)
Pozemky jsou součástí místních komunikací a zpevněných veřejných prostranství. Mohou být
určeny podrobným vyměřením stávajících silnic nebo mohou být určeny pro stavbu nové
veřejné komunikace a rovněž pozemky tvořící přístup k objektům bydlení nebo k výrobnímu
či zemědělskému areálu.
. pozemky komunikací, parkovací plochy a přístupy ke stavbám, zpevněné 150,- Kč/mz,
. pozemky nezpevněných polních a lesních cest, travnaté cesty v zástavbě 100,- Kč/m2.
3.

4. Pozemky zemědělské a pozemky k nim účelově přiřazené

(Pozemky druhem „orná půda“ nebo „trvalý travní porost“, které jsou zemědělsky využívané;
pozemky ve funkčním celku se zemědělskými pozemky, tj. meze a skalky v polích, místní
vodoteče a meliorační svody, větrolamy, pozemky ochranného pásma vodního zdroje nebo
elektrovodu apod., vyjma pozemků, které uvedeného druhu ležících v zastavitelném území
obce nebo jinak užívány, např. účelová plocha u rekreační chaty, nebo polní cesty).
Jedná o nesoulad skutečného a evidenčního stavu a cena se odvíjí od stavu skutečného.
. pozemky zemědělské a pozemky ve funkčním celku s nimi
25,- Kč/mz.
Pozemky lesní s lesními porosty a pozemky k nim účelové přiřazené
(Jedná se o pozemky s druhem „lesní pozemek“ s lesními porosty, případně pozemky
ve funkčním celku s nimi, tj. meze a skalky v lesích, místní vodoteče a meliorační svody,
pozemky ochranného pásma vodního zdroje nebo elektrovodu, pozemky skládek dřeva apod.,
vyjma těchto pozemků užívanýchjiným způsobem, např. účelová plocha u rekreační chaty nebo
lesní cesty).
Jedná o nesoulad skutečného a evidenčního stavu a cena se odvíjí od stavu skutečného.
. pozemky lesní s lesními porosty a pozemky ve funkčním celku s nimi
15,- Kč/mz.
5.

Pozemky rybníků a vodních ploch
(Jedná se pouze o pozemky pod vodní plochou, resp. druhem vodní plocha, nikoli vzdouvací
stavby a manipulační zařízení, nikoli rybníků jako celku.)
. pozemky částí rybníku, tj. bez stavby hráze
25,- Kč/mz,
. pozemky místních vodotečí, pokud nej sou v celku s jinými pozemky
lO,- Kč/mz.
6.

7.

.

Pozemky „ostatní plocha — neplodná půda“ a jim na roveň postavené
pozemky neplodné a jim na roveň postavené

20,- Kč/mz.

Přípustné jsou další úpravy ceny v místě a čase obvyklé za předpokladu řádného odůvodnění:
a) Pro všechny soubory pozemků lze cenu v místě a čase obvyklou, a to po posouzení
jednotlivých případů zvýšit v limitech odchylky od výše uvedených cen + 25 %.
b) Cena pozemků „zastavěná plocha a nádvoří“ (soubor I.) pro účely výrobní, obchodní
a zemědělské je ve výši 50 % ceny pozemků pro objekty bydlení, tj.:
0 pro zastavěné pozemky
500,- Kč/mz,
. pro pozemky ve funkčním celku s nimi
200,- Kč/m2.
c) Cenu pozemků v osadách lze po posouzení jednotlivých případů snížit proti ceně pozemků
v městské zástavbě Sedlčany až o 25 %.
d) Cena zemědělských a lesních pozemků není z důvodu polohy pozemků závislá
na katastrálním území. Pro návrh kupní ceny lze dále vycházet z bonity půdy, případně
dalších rozhodných skutečností.

e) Cena pozemků (rozumí se souboru pozemků jednoho případu) v zastavěném území městské
zástavby Sedlčany s výměrou do 20 m2, které vznikly jako „doměrky“ při obnově
katastrálního operátu, jsou oceněny cenou bez dalšího rozlišení ve výši 100,- Kč/m2.
Cena pozemků (rozumí se souboru pozemků jednoho případu) v zastavěném území místních
části (osad) s výměrou do 20 m2, které vznikly jako „doměrky“ při obnově katastrálního
operátu, jsou oceněny cenou bez dalšího rozlišení ve Výši 60,- Kč/mz. Pozemky o větší
výměře budou začleněny do některého ze shora uvedených souborů pozemků. Podmínkou
tohoto zařazení je tzv. „jednání v dobré víře“ a vznik pozemku skutečně při obnově
katastrálního operátu nebo při vzniku DKM. Takto lze řešit různé nesoulady mezi skutečným
stavem užívání a evidenčním stavem katastru nemovitostí.
Cl. IV
V případě ceny vyšší jak 20 000,- Kč za nepotřebný pozemek ve vlastnictví města Sedlčany
určený krealizaci je minimální kupní cena pozemku ve vlastnictví města Sedlčany
realizovaného přímým prodejem zjištěna znaleckým posudkem o stanovení ceny úřední
(tzv. ceny podle aktuálního znění oceňovacího předpisu) a ceny v místě a čase obvyklé.
1.

Objednání znaleckého posudku zajišťuje Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. Objednávku
schvaluje starosta města. Eventuálně si může znalecký posudek nechat na vlastní náklady
vypracovat zájemce o dispozici s majetkem.
2.

Náklady spoj ené s pořízením geometrického zaměření, případného vytyčení hranic pozemku
terénu
v
a náklad spojené s vyhotovením znaleckého posudku hradí strana kupující, není-li
ve smlouvě důvodně dohodnuto jinak. Při smlouvě směnné bude zpravidla aplikována poměrná
úhrada těchto nákladů mezi smluvními stranami, a to vzhledem k výměře směňovaných
pozemků (s případným zohledněním podílů), nikoli jejich ceně vmístě a čase obvyklé ani
k případnému finančnímu plnění (doplatky)
Obdobně lze postupovat při sjednávání cen pozemků potřebných pro město Sedlčany, rozumí
se pro výkup pozemků a případnou směnu ve prospěch města Sedlčany (jednání o ceně).

3.

4. O výši konečné kupní / prodejní ceny, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozděj ších předpisů, vždy rozhoduje Zastupitelstvo města Sedlčany.

5 Za dodržení tohoto předpisu zodpovídá pověřená osoba, zpravidla vedoucí Odboru majetku

Městského úřadu Sedlčany.

Tento postup byl schválen usnesením Zastupitelstva města Sedlčany zn. ZM 237/2018-2022
dne 6. září 2021 s účinností dnem 7. září 2021 a s aplikací na všechny doposud Zastupitelstvem

města Sedlčany nerozhodnuté žádosti.
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