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Zápis č. 2  
ze zasedání komise pro stanovení prodejní ceny pozemků, 

konané dne 10.03.2011, v zasedací místnosti MěÚ Jeseník, Tovární 1287/4 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Přítomni: Ivo Trsťan, Ing. Stanislav Peša, Roman Peša, Lubomír Věstinský a Ing. 
Vladimír Tovaryš. 
Tajemník komise: Jaroslava Hajdová 
Hosté: Ing. Ladislav Cabadaj, Bc. Šárka Urbanová 
 
Jednání bylo svoláno s programem: 
1) Cenová mapa. 
2) Pozemky – doporučení prodejní ceny. 
3) Programové prohlášení Rady města 
 
1) 
Ing. Cabadaj přivítal přítomné a informoval o přípravě cenové mapy a vyzval členy 
komise o připomínky k jejímu zpracování. Dále uvedl, že cenová mapa bude ve 
formátu PDF a členům komise bude zasílána její aktualizovaná verze vždy 
s podklady na další zasedání komise. Po diskuzi členů komise bylo dohodnuto, že v 
cenové mapě budou uvedeny prodejní ceny a odhadní ceny, s tím, že: 

− prodejní ceny - pouze uskutečněné prodeje 
− odhadní ceny komise - barevně odlišeny dle roků (zpětně od roku 2009).  

 
2) 

 OM obdrželo žádost od pana Karla Kirsta, Hodonín o odkup části pozemku 
o výměře cca 5000 m2 z pozemkové parcely č. 1417 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, za 
účelem zemědělské činnosti. 
 
Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu 
Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení. 
 
Dle platného územního plánu města se pozemky nachází v území louky, pastviny. 
 
Komise k výše uvedenému vedla diskuzi, srovnávala obdobné prodeje a hlasovala 
o návrhu kupní ceny 30 Kč/m2 za celý pozemek a ne jen její část. 
 
Hlasování: 
„Komise pro stanovení prodejní ceny pozemků doporučuje radě města prodej 
pozemku p.č. 1417 o výměře 14503 m2 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, za kupní cenu 30 
Kč/m2.“ 
 pro  5  proti  0  zdržel se  0 
Usnesení bylo přijato. 
 

 OM opětovně předkládá k ocenění pozemkové parcely č. 92/1 o výměře 
284 m2 a č. 92/6 o výměře 174 m2 na nám. Svobody, obě v k.ú. Jeseník. 
 
Komise pro stanovení prodejní ceny pozemků na svém 3. zasedání dne 28.04.2009 
doporučila radě města prodat pozemkovou parcelu č. 92/1 o výměře 284 m2 
a č. 92/6 o výměře 174 m2, obě v k.ú. Jeseník, za vyvolávací kupní cenu 1.000 Kč/m2 
(s ohledem na zatížení pozemků věcnými břemeny). 
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Zastupitelstvo města na svém 1. zasedání dne 14.12.2010 schválilo prodej 
pozemkové parcely č. 92/1 o výměře 284 m2 a pozemkové parcely č. 92/6 o výměře 
174 m2, obě v k.ú. Jeseník, obálkovou metodou za stanovených podmínek panu 
Zdeňkovi Kowalczemu, za kupní cenu 1.010 Kč/m2. 
Pan Kowalcze podal žádost o snížení ceny z důvodu zatížení předmětných parcel 
věcnými břemeny (na pozemcích má věcné břemeno i žadatel) a v termínu do 60 
dnů od schválení prodeje pozemků zastupitelstvem města neuzavřel kupní smlouvu. 
 
Dle platného územního plánu města se pozemek nachází v obytném území. 
 
Komise k výše uvedenému vedla diskuzi a trvá na prodeji za vyvolávací kupní cenu 
1.000 Kč/m2, kterou stanovila komise na svém 3. zasedání dne 28.04.2009. 
 
Hlasování: 
„Komise pro stanovení prodejní ceny pozemků doporučuje radě města prodej 
pozemkových parcel č. 92/1 o výměře 284 m2 a č. 92/6 o výměře 174 m2, obě v k.ú. 
Jeseník, obálkovou metodou za stanovených podmínek a za vyvolávací kupní cenu 
1.000 Kč/m2.“ 
 pro  5  proti  0  zdržel se  0 
Usnesení bylo přijato. 
 

 OM obdrželo žádost od pana Ing. Jaroslava Švece, Jeseník o odkup části 
pozemku o výměře 1144 m2 z pozemkové parcely č. 1313/1 a části pozemku o 
výměře 77 m2 z pozemkové parcely č. 1313/44, obě v k.ú. Bukovice u Jeseníka. 
 
Předmětné části pozemků navazují na pozemky ve vlastnictví žadatele a sousední 
pozemek p.č. 1313/40 byl žadateli pronajat - nájemní smlouva ukončena z důvodu 
prodeje pozemků. 
 
Dle platného územního plánu města se pozemky nachází v území služeb a nerušící 
výroby. 
 
Komise k výše uvedenému vedla diskuzi, srovnávala obdobné prodeje a hlasovala 
o návrhu kupní ceny 300 Kč/m2. 
 
Hlasování: 
„Komise pro stanovení prodejní ceny pozemků doporučuje radě města prodej 
části pozemku o výměře 1144 m2 z pozemkové parcely č. 1313/1 a části pozemku 
o výměře 77 m2 z pozemkové parcely č. 1313/44, obě v k.ú. Bukovice u Jeseníka, za 
kupní cenu 300 Kč/m2.“ 
 pro  5  proti  0  zdržel se  0 
Usnesení bylo přijato. 
 

 OM obdrželo žádost od pana Antonína Antoše, Jeseník o odkup pozemkové 
parcely č. 209/3 o výměře 42 m2 na ulici Lipovská, v k.ú. Jeseník, na němž jsou 
vystavěny a zkolaudovány dvě garáže ve vlastnictví žadatele. 
 
Pozemek se nachází uprostřed pozemku p.č. 209/1, ve vlastnictví žadatele. Žadatel 
v žádosti uvádí, že pozemek 209/3 byl vždy součástí pozemku p.č. 209/1 a v restituci 
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měl být vrácen, což se z důvodu nevyjasněných vlastnických práv k stavbám 
(garážím) na uvedeném pozemku nestalo. Pozemek má žadatel v pronájmu. 
 
Dle platného územního plánu města se pozemek nachází v obytném území. 
 
Komise k výše uvedenému vedla diskuzi, srovnávala obdobné prodeje a hlasovala 
o návrhu kupní ceny 500 Kč/m2. 
 
Hlasování: 
„Komise pro stanovení prodejní ceny pozemků doporučuje radě města prodej 
pozemkové parcely č. 209/3 o výměře 42 m2 v k.ú. Jeseník, za kupní cenu 
500 Kč/m2.“ 
 pro  5  proti  0  zdržel se  0 
Usnesení bylo přijato. 
 

 OM opětovně předkládá komisi k ocenění pozemkovou parcelu č. 1066/1 
o výměře 453 m2 a č. 1067/1 o výměře 259 m2 na ulici Bezručova, v k.ú. Jeseník. 
 
Přes uvedené pozemky vede kanalizace (dle technické mapy se jedná o kanalizaci 
ve vlastnictví VaK). 
 
Zastupitelstvo města na svém 32. zasedání dne 02.08.2010 schválilo po zveřejnění 
prodej paní Němcové (obálková metoda za vyvolávací cenu 700 Kč/m2, kterou 
doporučila komise na 6. zasedání dne 04.02.2010), za kupní cenu 499.112,- Kč. 
Kupní smlouva v termínu do 60 dnů nebyla uzavřena. 
 
Dle platného územního plánu města se pozemky nachází v obytném území. 
 
Komise k výše uvedenému vedla diskuzi a trvá na prodeji obálkovou metodou za 
vyvolávací cenu 700 Kč/m2, kterou doporučila na 6. zasedání dne 04.02.2010. 
Hlasování: 
„Komise pro stanovení prodejní ceny pozemků doporučuje radě města prodej 
pozemkových parcel č. 1066/1 o výměře 453 m2 a č. 1067/1 o výměře 259 m2 v k.ú. 
Jeseník, obálkovou metodou za stanovených podmínek a za vyvolávací cenu 
700 Kč/m2.“ 
 pro  5  proti  0  zdržel se  0 
Usnesení bylo přijato. 
 

 OM opětovně předkládá komisi k ocenění pozemkovou parcelu č. 891/26 
o výměře 550 m2, na ulici Na Svahu, v k.ú. Jeseník. Jedná se o oplocenou zahradu, 
která je do 31.07.2011v pronájmu. 
 
Zastupitelstvo města na svém 32. zasedání dne 02.08.2010 schválilo po zveřejnění 
(obálková metoda za vyvolávací cenu 800 Kč/m2, kterou doporučila komise na 6. 
zasedání dne 04.02.2010) prodej této parcely panu Hapalovi, za kupní cenu 1050 
Kč/m2 a náhradníkovi panu Kovářovi za kupní cenu 450.000 Kč (cca 819 Kč/m2). 
Kupní smlouva v termínu do 60 dnů nabyla ani s jedním žadatelem uzavřena. Pan 
Kovář požádal o snížení kupní ceny o 50%, z důvodů, že na pozemku se nachází 
vzrostlé stromy, zahradní chatka, plot a nedotažené inženýrské sítě.  
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Dle platného územního plánu města se pozemek nachází v obytném území. 
 
Komise k výše uvedenému vedla diskuzi a trvá na prodeji obálkovou metodou za 
vyvolávací cenu 800 Kč/m2, kterou doporučila komise na 6. zasedání dne 04.02.2010 
 
Hlasování: 
„Komise pro stanovení prodejní ceny pozemků doporučuje radě města prodej 
pozemkové parcely č. 891/26 o výměře 550 m2 v k.ú. Jeseník, obálkovou metodou 
za stanovených podmínek a za vyvolávací cenu 800 Kč/m2.“ 
 pro  5  proti  0  zdržel se  0 
Usnesení bylo přijato. 
 

 OM předkládá komisi k ocenění pozemkovou parcelu č. 1774/1 o výměře 849 
m2, na ulici Tyršova, v k.ú. Jeseník. Jedná se o oplocenou zahradu. Pozemek chce 
město nabízet jako stavební parcelu k výstavbě RD. 
 
Zastupitelstvo města na svém 29. zasedání dne 15.04.2010 schválilo zveřejnění 
záměru města prodat pozemkovou parcelu č. 1774/1 o výměře 894 m2 v k.ú. 
Jeseník, obálkovou metodou za stanovených podmínek a za vyvolávací kupní cenu 
1000 Kč/m2, kterou doporučila komise na 6. zasedání dne 04.02.2010. 
 
Během zveřejnění nebyla doručena žádná nabídka. Po zveřejnění OM obdrželo 
žádost od manželů Touškových a Jakubíkových, Alšova 267/4, Jeseník o zřízení 
věcného břemene na přípojky inženýrských sítí k jejich domu.  
 
RM schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na přípojky inženýrských 
sítí pro nemovitost č.p. 267/4 na ulici Alšova s manželi Touškovými a Jakubíkovými 
(spoluvlastníci uvedené nemovitosti), v současné době čekáme na provedení úhrady 
za zřízení VB s následným provedením vkladu do KN. 
 
Dle platného územního plánu města se pozemek nachází v obytném území. 
Komise k výše uvedenému vedla diskuzi, srovnávala obdobné prodeje a hlasovala 
o návrhu kupní ceny 1.000 Kč/m2. 
 
Hlasování: 
„Komise pro stanovení prodejní ceny pozemků doporučuje radě města prodej 
pozemkovou parcelu č. 1774/1 o výměře 849 m2 v k.ú. Jeseník, obálkovou metodou 
za stanovených podmínek a za vyvolávací kupní cenu 1.000 Kč/m2.“ 
 pro  5  proti  0  zdržel se  0 
Usnesení bylo přijato. 
 

 OM obdrželo žádost od manželů Hauerlandových, Jeseník o odkup části 
pozemků o celkové výměře cca 160 m2 z pozemkových parcel č. 1744/1 a č. 1743, 
obě v k.ú. Jeseník, za účelem manipulační plochy. 
 
Předmětné části pozemků navazují na pozemek p.č. 1863/33 s rodinným domem 
a p.č. 1863/44 ve vlastnictví žadatele.  
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Dle platného územního plánu města se pozemky nachází v obytném území. Přes 
část pozemku p.č. 1744/1 protéká drobný vodní tok pracovně nazývaný „Kalvodka“ 
(ve správě města). 
 
Žádost byla předložena k projednání na 5. zasedání Výboru pro strategický rozvoj 
a investice, který souhlasil s prodejem předmětných částí pozemků. 
 
Komise k výše uvedenému vedla diskuzi, srovnávala obdobné prodeje a hlasovala 
o návrhu kupní ceny 700,-Kč/m2. 
 
Hlasování: 
„Komise pro stanovení prodejní ceny pozemků doporučuje radě města prodej 
části pozemků o celkové výměře cca 160 m2 z pozemkových parcel č. 1744/1 
a č. 1743, obě v k.ú. Jeseník, za kupní cenu 700 Kč/m2.“ 
 pro  5  proti  0  zdržel se  0 
Usnesení bylo přijato. 
 
3) 
Členové komise byli tajemnicí seznámeni s Programovým prohlášením Rady města 
a odsouhlasili, že komise bude pracovat tak, aby naplnila Programové prohlášení 
Rady města. 
 
 
Zapsala: Jaroslava Hajdová, tajemník komise 
Schválil: Ivo Trsťan, v.r. 
 
 
Zápis je anonymizován. 


