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D ů v     o d o v     á   z     p r á v a  

Změna Pravidel pro jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města 
– Hlava čtvrtá, Pozemky, § 17 (Postup při prodeji pozemků a zveřejnění)   
a násl. a Příloha č. 4
Na základě požadavku vedení města je předkládána k projednání změna Pravidel 
pro jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města –  Hlava čtvrtá, Pozemky. 
Níže jsou uvedeny zásadní změny v daném dokumentu:

1. Pozemky určené k prodeji jsou již při zveřejňování rozděleny do skupin A), B), C) 
nebo D) podle typu navrhovaného prodeje. Zařazení do skupiny určí další nakládání 
s pozemky – podmínky zveřejnění a způsob prodeje. 

2. Kromě zveřejňování po dobu minimálně 15 dnů na úřední desce, které je povinností 
ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je stanoveno  pozemky skupin A), B), C) i D) 
inzerovat  na realitním serveru sreality.cz  -  pozemky skupiny A)  po  dobu 60 dní, 
pozemky ve skupinách C) a B) po dobu 90 dní a pozemky skupiny D) po dobu 30 dní. 
Pozemky  skupiny  D)  ve výjimečných  případech  (zaplocené  pozemky,  doprodeje 
pozemků  pod  stavbou,  apod.)  nebudou  zveřejňovány  na  realitním  serveru,  ale 
na úřední desce po dobu 15 dní.

3. V současnosti  se  ve  výběrovém  řízení  hodnotí  bodováním  členů  výboru,  a  to  u 
každého výběrového řízení. V nových „Pravidlech“ jsou pozemky skupin A), B), C) i D) 
prodávány  prostřednictvím elektronické  aukce.  Výhercem  stane  subjekt,  který 
v elektronické  aukci  městu  nabídl  nejvyšší  kupní  cenu.  Výjimku  budou  tvořit 
pozemky skupiny D),  a  to  ty  pozemky,  které nebudou zveřejňovány na realitním 
serveru,  ale  na úřední  desce po dobu 15 dní.  Tyto pozemky nebudou prodávány 
prostřednictvím elektronické aukce. Ale v případě, že se v době zveřejnění přihlásí 
další  zájemce,  pozemek  bude  také  prodáván  prostřednictvím  elektronické  aukce. 
U pozemků skupiny B a C) je navrženo dvoukolové výběrové řízení, kdy v prvním kole 
je  členy  výboru  posouzena  zastavovací  studie  a  termín  dokončení  stavby  a  ve 
druhém kole  je  jediným a  rozhodujícím  kritériem cena  nabídnutá  v elektronické 
aukci. Do druhého kola postupují pouze ti zájemci, jejichž zastavovací studie byla 
v kole prvním doporučena výborem. 

4. Podle navrhovaných „Pravidel“ je možné pozemky ve skupinách B) a C) prodávat tzv. 
„na přímo“ kupní smlouvou (dosud pouze formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní 
a nájmu nemovitostí) s tím, že při prodeji „na přímo“ bude uzavírána kupní smlouva 
s výhradou zpětné koupě, zákazu zcizení a zatížení a smluvní pokutou pro případ 
nesplnění smluvních podmínek.

5. Kauce,  která  bude  složena  po  uskutečněném výběrovém řízení  a  před  jednáním 
zastupitelstva města bude navýšena. U pozemků skupiny B) a C) dochází k navýšení 
kauce na 100 %, u pozemků skupiny A)  a D)  navýšení kauce na 25 %, nyní  je 
jednotná kauce ve výši 5 % z navrhované kupní ceny.

6. U výkupů pozemků je nově zaneseno do „Pravidel“, že náklady za vyhotovení kupní 
smlouvy, geometrický plán a náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do katastru 
nemovitostí hradí město. Do výkupu pozemků je nově doplněn výkup pozemků, na 
kterých se budou nacházet nově vybudované komunikace včetně inženýrských sítí a 
veřejného  osvětlení,  které  bude  na  město  převádět  developer  po  jejich  dostavbě 
v lokalitách určených pro zástavbu, které sám a na vlastní náklady tzv. zasíťuje a 
postaví  komunikace.  Podmínkou  převodu  na  město  je  kolaudace  všech  staveb 
(s nabytím  právní  moci),  zaměření  komunikace,  inženýrských  sítí  a  veřejného 
osvětlení geometrickým plánem, a dále zapsání komunikace do katastru nemovitostí 
a případně zřízení věcných břemen pro vybudované sítě včetně zápisu do katastru 
nemovitostí. Tyto stavby musí být vybudovány v souladu s technickými normami a 
požadavky města.



7. Navýšení  kupní  ceny pozemků zastavěných stavbami  na 1.000 Kč/m2 (nyní  600 
Kč/m2)  a  prodej  pozemků  za  účelem  narovnání  hranic  pozemků,  majetkové 
vypořádání  drobných  pozemků  ve  funkčním  celku  s nemovitými  věcmi  žadatele 
včetně tzv. „přeplocení“ (max. do 100 m2) na 500 Kč/m2 (nyní 200 Kč/m2).

8. Minimální kupní cena je stanovena na 500 Kč/m2 s tím, že výbor může doporučit 
zastupitelstvu  města  v  konkrétních  případech  zvýšit  či  snížit  kupní  cenu.  Ceny 
pozemků můžou být sníženy, když se např. jedná o pozemek, který byl neúspěšně 
dlouhodobě nabízen k prodeji a nebyl o něj zájem, svažitý, porostlý nálety, jestliže 
na něm žijí vzácní živočichové či rostliny, nachází se v ochranném pásu apod.

9. Poplatek za vyhotovení kupní smlouvy je jednotný ve výši 2.500 Kč. V současných 
„Pravidlech“ jsou náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy ve výši 1% z kupní 
ceny pozemku (minimálně ve výši 1.000,- Kč a maximálně 2.000,- Kč).

Ke změně Pravidel pro jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města – Hlava čtvrtá, 
Pozemky,  §  17  (Postup  při  prodeji  pozemků a  zveřejnění)  a  násl.  napsala  svou  právní 
analýzu advokátní kancelář AGM partners s.r.o. se závěrem, že „Zamýšlená změna Pravidel 
v podání § 17, § 18 a § 19 je v souladu s právním řádem České republiky, svým zněním 
naplňuje všechny podmínky kladené na proces odprodeje hmotných nemovitých věcí podle § 
39 ZO.“
Právní analýza je v plném znění uvedena v této důvodové zprávě.

Výbor  pro  hospodaření  s majetkem  města  doporučil  dne  9.3.2021 
zastupitelstvu  města  schválit  změnu  Pravidel  pro  jednání  Výboru  pro 
hospodaření  s majetkem města  –  Hlava  čtvrtá,  Pozemky,  §  17  (Postup  při 
prodeji  pozemků a zveřejnění)  a násl.  a Přílohu č.  4  ve znění  Přílohy č. 1 
důvodové zprávy.



Příloha č. 1:

Hlava čtvrtá
Pozemky

§ 17
Zveřejnění a postup při prodeji pozemků jednomu zájemci

1) Prodej je zahájen na žádost fyzické nebo právnické osoby nebo návrh člena výboru či 
útvaru MMJN.

2) Jsou  zjištěna  stanoviska  jednotlivých  odborů  MMJN,  odbor  územního  a 
hospodářského rozvoje zajistí informace týkající se dostupnosti a napojení pozemků 
na inženýrské sítě, možnosti přístupu z komunikace a orientačně kapacitu zastavění. 

3) Rozdělení pozemků určených k prodeji na skupiny:

Skupina A) – pozemky na individuální výstavbu rodinných domů

Skupina  B) –  nově  zastavitelné  pozemky  na  developerské  projekty  (výstavba  sítí  a 
komunikací pro následnou zástavbu rodinnými domy)

Skupina C) – nově zastavitelné pozemky na investiční výstavbu se stavebním záměrem 
jiným než skupina B),  (výstavba bytových domů, průmyslových staveb 
apod.)

Skupina  D) –  ostatní  pozemky  určené  k prodeji  (vypořádání,  doprodeje,  zahrady 
k domům, ostatní pozemky).

Doporučení  výboru  o  záměru  pozemek prodat  pro  rozhodnutí  rady  města  a  jeho 
zveřejnění.  Výbor  doporučí  radě  města,  zda  bude  zveřejnění  a  prodej  pozemku 
realizován  dle  kategorie  A),  B),  C)  nebo  D),  jak  je  uvedeno  výše  a  dále  stanoví 
specifické podmínky zveřejnění:

Skupina A) – pozemky na individuální výstavbu rodinných domů
- zveřejnění  s uvedením  minimální  kupní  ceny  pro  elektronickou  aukci 

stanovené  znaleckým  posudkem  (+  náklady  na  vyhotovení  znaleckého 
posudku, geometrického plánu a náklady spojené s vyhotovením kupní 
smlouvy ve výši 2.500 Kč)

- zveřejnění na úřední desce po dobu minimálně 60 dnů a zveřejnění na 
realitním serveru sreality.cz po dobu minimálně 60 dnů 

Skupina  B)  –  nově  zastavitelné  pozemky  na  developerské  projekty 
(výstavba sítí a komunikací pro následnou zástavbu rodinnými domy) 
- zveřejnění  s uvedením  minimální  kupní  ceny  pro  elektronickou  aukci 

stanovené  znaleckým  posudkem  (+  náklady  na  vyhotovení  znaleckého 
posudku, geometrického plánu a náklady spojené s vyhotovením kupní 
smlouvy  ve  výši  2.500  Kč),  avšak  minimální  kupní  cena  (převyšující 
hodnotu ze znaleckého posudku) je stanovena radou města

- zveřejnění na úřední desce po dobu minimálně 90 dnů a zveřejnění na 
realitním serveru sreality.cz po dobu minimálně 90 dnů 

- povinnost  zájemce předložit  zastavovací  studii  pro dvoukolové výběrové 
řízení  projednanou s městským architektem a s oddělením územního a 
strategického plánování

formy prodeje:
1. prodej formou budoucí kupní smlouvy a nájmu pozemku, 

kdy je v zájmu města, aby na významných pozemcích došlo 
k realizaci stavby dle zastavovací studie 

2. přímý prodej dle zastavovací studie



Skupina  C)  –  nově  zastavitelné  pozemky  na  investiční  výstavbu se 
stavebním  záměrem  jiným  než  skupina  B),  (výstavba 
bytových domů, průmyslových staveb apod.)

- zveřejnění  s uvedením  minimální  kupní  ceny  pro  elektronickou  aukci 
stanovené  znaleckým  posudkem  (+  náklady  na  vyhotovení  znaleckého 
posudku, geometrického plánu a náklady spojené s vyhotovením kupní 
smlouvy  ve  výši  2.500  Kč),  avšak  minimální  kupní  cena  (převyšující 
hodnotu ze znaleckého posudku) je stanovena radou města

- zveřejnění na úřední desce po dobu minimálně 90 dnů a zveřejnění na 
realitním serveru sreality.cz po dobu minimálně 90 dnů 

- povinnost  zájemce předložit  zastavovací  studii  pro dvoukolové výběrové 
řízení  projednanou s městským architektem a s oddělením územního a 
strategického plánování

formy prodeje:
1. prodej formou budoucí kupní smlouvy a nájmu pozemku, kdy 

je  v zájmu  města,  aby  na  významných  pozemcích  došlo 
k realizaci stavby dle zastavovací studie 

2. přímý prodej dle zastavovací studie
Skupina D) – ostatní pozemky určené k     prodeji   (vypořádání, doprodeje, 

zahrady k domům, ostatní pozemky)
- zveřejnění  s uvedením  minimální  kupní  ceny  pro  elektronickou  aukci 

stanovené ceníkem nebo znaleckým posudkem (+ náklady na vyhotovení 
znaleckého  posudku,  geometrického  plánu  a  náklady  spojené 
s vyhotovením kupní smlouvy ve výši 2.500 Kč), avšak minimální kupní 
cena  (převyšující  hodnotu  ze znaleckého  posudku)  je  stanovena  radou 
města

- zveřejnění na úřední desce po dobu minimálně 30 dnů a zveřejnění na 
realitním serveru sreality.cz po dobu minimálně 30 dnů 

- ve výjimečných případech (zaplocené pozemky,  doprodeje  pozemků pod 
stavbou, apod.), kdy je pouze jeden zájemce o pozemek, nebudou pozemky 
skupiny D) zveřejňovány na realitním serveru, ale pouze na úřední desce 
po dobu 15 dní, bez nutnosti uvedení minimální kupní ceny.

4) Rozhodnutí Rady města o záměru pozemek prodat a jeho zveřejnění, včetně určení 
zařazení do skupiny a specifických podmínek zveřejnění. 

5) Pozemky skupiny A), B), C) i D) budou kromě zveřejnění na úřední desce inzerovány 
na webovém serveru sreality.cz (viz výše) prostřednictvím MMJN.

6) Vyrozumění stávávajících nájemců pozemku a vlastníků sousedních nemovitých věcí 
o záměru prodeje.

7) V případě nutnosti vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku a zajištění 
souhlasu s dělením pozemku na základě tohoto geometrického plánu od příslušných 
správních  úřadů  (nezbytná  příloha  pro  vklad  kupní  smlouvy  do  katastru 
nemovitostí). Zadání znaleckého posudku na zjištění obvyklé ceny pozemku, který 
bude zásadním podkladem pro stanovení kupní ceny pozemku. Kupní cena nemusí 
být stanovena na základě znaleckého posudku u kategorií uvedených v orientačním 
ceníku.  Do  konečné  kupní  ceny  jsou  započítávány  nezbytné  náklady  města  na 
vyhotovení podkladů ke kupní smlouvě, náklady za vyhotovení znaleckého posudku 
a náklady za vyhotovení smlouvy viz Příloha č. 4.

8) V případě pouze jediného zájemce a zároveň se musí jednat o pozemek, který byl 
zveřejněn po dobu 15 dní na úřední desce (bez elektronické aukce), se při prodeji 
pozemků  skupiny  D)  nekoná  výběrové  řízení  s osobní  účastí  zájemce  nebo  jeho 
zástupce na jednání výboru, ledaže by si to svým usnesením výbor přímo vymínil. 
Ve všech ostatních prodejích pozemků probíhá výběrové řízení formou elektronické 
aukce.

9) Výborem doporučený zájemce o koupi pozemků skupiny A) a D) skládá kauci ve výši 
25  %  z dohodnuté  kupní  ceny  před  schválením  prodeje  v  zastupitelstvu  města, 
zájemce o koupi pozemků skupiny B a C) skládá kauci ve výši 100 % z dohodnuté 
kupní  ceny před schválením prodeje  v  zastupitelstvu města a se složením kauce 
zároveň všichni zájemci podepíší čestné prohlášení s tím, že kauce se započte na 
celkovou kupní cenu a že v případě neuskutečněného prodeje z viny zájemce o koupi 



pozemku kauce propadá ve prospěch města. V případě, že kauce bude činit více než 
40 tisíc Kč, nahrazuje se čestné prohlášení předsmluvním ujednáním. 

10) Materiál s doporučením výboru bude předložen zastupitelstvu města ke schválení 
prodeje pozemku konkrétnímu zájemci.

11) Po schválení prodeje pozemku zastupitelstvem města zájemce uhradí navrhovanou 
cenu před podpisem kupní smlouvy, přičemž do 2 měsíců od schválení musí být 
učiněny všechny relevantní úkony směřující k podpisu kupní smlouvy. 

§ 18
Výběrové řízení

Prodej pozemků formou elektronické aukce

1) Výběrovému řízení předchází postup při prodeji pozemku dle § 17, bod č. 1-7.
2) Prodej pozemků probíhá formou elektronické aukce s výjimkou uvedenou v § 17, 

bod č. 8. 
3) Do  výběrového  řízení  nebudou zařazeni  zájemci,  kteří  jsou  dlužníky  města  (tuto 

skutečnost  sděluje  výboru na  požádání  oddělení  rozpočtu a  poplatků a  oddělení 
právní a veřejných zakázek).

4) Elektronická  aukce  pozemků  skupiny  A)  a  D)  –  jediným  kritériem  při  prodeji 
pozemku je kupní cena dosažená nejvyšším podáním v elektronické aukci.

5) Výběrové řízení pozemků skupiny B) a C) je dvoukolové:
1. kolo - s osobní účastí zájemce - výbor posuzuje stavební záměr (zastavovací studii) 
uchazeče  s  ohledem na  koncepci  rozvoje  města.  Přihlíží  se  k termínu  dokončení 
stavby. K výběrovému řízení bude k jednotlivým stavebním záměrům (zastavovacím 
studiím) předloženo písemné vyjádření oddělení územního a strategického plánování 
a městského architekta. 
V prvním kole budou předloženy k posouzení  zastavovací  studie všech účastníků 
výběrového  řízení  s tím,  že  zájemce  sdělí  termín  dokončení  stavby.  Výbor 
individuálním  hlasováním  o  každé  zastavovací  studii  určí  postup  účastníka 
výběrového  řízení  do  dalšího  kola.  Pro  postup  do  druhého  kola  musí  pro  studii 
vyjádřit  souhlas  nadpoloviční  většina přítomných členů výboru.  Účastníci,  jejichž 
zastavovací  studie  nepostoupila  do druhého  kola,  nepodávají  nabídku  v kole 
druhém.
2. kolo - elektronická aukce – zájemci, kteří postoupí do druhého kola se zúčastní 
elektronické  aukce,  kdy  jediným  kritériem  při  prodeji  pozemku  je  kupní  cena 
dosažená nejvyšším podáním v elektronické aukci. Vítězí zájemce, který nabídl městu 
nejvyšší kupní cenu.
V případě účasti jednoho zájemce se rovněž koná výběrové řízení - výbor posoudí 
stavební záměr (zastavovací studii) uchazeče s ohledem na koncepci rozvoje města. 
Přihlíží se k termínu dokončení stavby. Bezprostředně po vyhodnocení zastavovací 
studie zájemce nabídne kupní cenu za pozemek.
Dále bude postupováno v souladu se zveřejněním, a to buď formou budoucí kupní 
smlouvy a nájmu pozemků nebo přímým prodejem:

1. prodej formou budoucí kupní smlouvy a nájmu pozemků, kdy je v zájmu 
města, aby došlo k realizaci stavby dle zastavovací studie 
S vítězem výběrového řízení je po proběhlém výběrovém řízení a elektronické 
aukci uzavřena Smlouva budoucí kupní a nájemní. Samotný prodej je pak 
vázán  na  splnění  odkládací  podmínky  ve  stanoveném  termínu,  a  to  po 
prokazatelném podání žádosti o kolaudační rozhodnutí (souhlas) se stavbou 
na dotčených pozemcích (kopie žádosti opatřená podacím razítkem místně a 
věcně příslušného úřadu), nebo po písemném oznámení o dokončení stavby a 
zahájení jejího užívání na dotčeném pozemku. V případě, kdy se bude jednat 
o  prodej  souboru  pozemků  určených  k výstavbě  sítí  a  komunikací  bude 
dokladem pro  dokončení  stavby  rozhodnutí  o  kolaudaci  staveb  s nabytím 
právní moci. Po dobu výstavby je s budoucím kupujícím uzavřena nájemní 
smlouva na tyto pozemky. 
2. přímý prodej 
S vítězem výběrového řízení je po proběhlém výběrovém řízení a elektronické 
aukci uzavřena kupní smlouva s výhradou zpětné koupě, zákazem zcizení a 



zatížení  a  smluvní  pokutou  pro  případ,  že  kupující  v termínu  nedokončí 
stavbu  nebo  stavba  nebude  realizována  v souladu  se  zastavovací  studií 
předloženou při výběrovém řízení. 

6) Po  ukončení  elektronické  aukce  pozemků skupiny  A),  B),  C)  a  D)  bude  výboru 
předložena  informace  o  proběhlé  elektronické  aukci.  Výbor  má  právo  doporučit 
zastupitelstvu  města  zrušení  výběrového  řízení,  nepovažuje-li  nabídku  za 
akceptovatelnou.

7) Oznámení  výsledku  výběrového  řízení  (elektronické  aukce)  jeho  účastníkům 
nejpozději do jednoho týdne od vyhotovení zápisu z jednání výboru.

8) Další postup po výběrovém řízení je stejný jako postup při prodeji pozemku dle § 17, 
bod č. 9-11.

9) Výbor  může  doporučit  zastupitelstvu  města  prodej  pozemku  ve  veřejné  dražbě. 
V doporučení uvede vyvolávací cenu, která bude vycházet ze znaleckého posudku o 
ceně pozemku a případně doporučí způsob a podmínky dražby. Při provádění veřejné 
dražby se postupuje dle zákona o veřejných dražbách.

§ 19
Výkup pozemků

1) Proces směřující k výkupu pozemku je zahájen na žádost fyzické či právnické osoby 
nebo návrh člena výboru či útvaru MMJN.

2) Jsou zajištěna stanoviska k navrhovanému výkupu pozemku od odborů MMJN.
3) Schválení  záměru  výkupu,  ceny  pro  jednání  a  vyhotovení  geometrického  plánu 

výborem. 
4) Materiál s doporučením výboru bude předložen zastupitelstvu města ke schválení 

výkupu pozemku.
5) Sepsání kupní smlouvy s tím, že náklady za vyhotovení kupní smlouvy, geometrický 

plán a  náklady spojené s vkladem kupní  smlouvy do katastru nemovitostí  hradí 
město.

6) Město  vykoupí  pozemky,  na  kterých  se  budou  nacházet  nově  vybudované 
komunikace včetně inženýrských sítí a veřejného osvětlení, které sám a na vlastní 
náklady postaví developer v lokalitách určených pro zástavbu. Podmínkou převodu 
těchto  pozemků a  staveb na město  je  kolaudace  všech staveb (s nabytím právní 
moci), zaměření komunikace, inženýrských sítí a veřejného osvětlení geometrickým 
plánem,  a  dále  zapsání  komunikace  do  katastru  nemovitostí  a  případné  zřízení 
věcných břemen pro vybudované sítě včetně zápisu do katastru nemovitostí.  Tyto 
stavby musí být vybudovány v souladu s technickými normami a požadavky města, 
které  budou  s městem  projednány  již  před  zahájením  stavby.  Město  přistoupí 
k výkupu až po kumulativním splnění všech výše uvedených podmínek a vykoupí 
komunikace včetně inženýrských sítí a veřejného osvětlení za celkovou kupní cenu 
ve výši 10.000 Kč včetně DPH.



Příloha č. 4
Pravidel pro jednání výboru pro hospodaření s majetkem 

města

Čl. I.
Způsob stanovení kupní ceny při prodeji pozemků

Pro stanovení kupní ceny pozemku je zásadním podkladem znalecký posudek na zjištění 
obvyklé  ceny  pozemku.  Ve  zveřejnění  záměru  prodeje  pozemku  a  pro  nejnižší  podání 
v elektronické aukci bude vyhlašovaná cena stanovena jako součet kupní ceny pozemku 
(včetně případné DPH v zákonem stanovené výši)  stanovené znaleckým posudkem na cenu 
obvyklou,  nákladů  za vyhotovení  znaleckého  posudku,  geometrického  plánu  a  nákladů 
spojených s vyhotovením kupní smlouvy ve výši 2 500 Kč. Prodej bude realizován za nejvyšší 
dosaženou nabídku podanou účastníkem elektronické aukce.
Stanovení nižší kupní ceny, než je cena stanovená znaleckým posudkem na zjištění ceny 
obvyklé lze pouze ve zvlášť odůvodněných případech s tím, že zdůvodnění nižší ceny bude 
uvedeno v usnesení zastupitelstva města. 
Při  prodeji  pozemku skupiny D)  spadajícího do kategorie  uvedené v orientačním ceníku 
bude  cena  stanovena  dle  tohoto  ceníku  i  jako  cena  minimální  pro  elektronickou aukci 
s přihlédnutím k nákladům spojených s prodejem pozemku. 
Nejnižší kupní cena za prodávaný pozemek je stanovena na 500 Kč/m2 s tím, že výbor může 
doporučit zastupitelstvu města v konkrétních odůvodněných případech zvýšit či snížit kupní 
cenu.
Kupující  uhradí  veškeré  poplatky  spojené  s  vkladem  kupní  smlouvy  do  katastru 
nemovitostí, a to včetně ověření podpisu. 
Pokud  kupní  cenu  stanovuje  speciální  právní  předpis,  bude  kupní  cena  stanovena  dle 
tohoto  předpisu  (například  v případě  převodu  pozemků  do  vlastnictví  státu  a  územně 
samosprávních celků).

Čl. II
Orientační ceník

Kategorie pozemků, u kterých nebude zadáván znalecký posudek

Kategorie pozemku Cena v Kč/m2

pozemky zastavěné stavbami
(tzv. vypořádání pozemků pod stavbou)

1.000

prodej  za účelem narovnání  hranic pozemků, majetkové vypořádání 
drobných pozemků ve  funkčním celku s nemovitými  věcmi  žadatele 
včetně tzv. „přeplocení“ (maximálně do 100 m2)

500

Čl. III
Ostatní a přechodná ustanovení

Účinnost těchto Pravidel pro projednávání návrhů majetkoprávních operací ve výboru pro 
hospodaření s majetkem města nastává druhý den po schválení v příslušném orgánu města.
Žádosti o prodej pozemku, které byly alespoň jednou projednané ve výboru pro hospodaření 
s majetkem města  před  účinností  těchto  Pravidel,  budou dokončeny  podle  dosavadních 
Pravidel pro jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města.



Modelové příklady prodeje pozemků:

Prodej pozemku skupiny A) – na individuální výstavbu rodinného domu
Podání žádosti (podnět města) a zpracování žádosti OMP a vyjádření odborů města

a projednání  ve  VHMM,  který  podle  Pravidel  doporučí  radě  města  a zveřejnit  záměr 
prodeje pozemku po dobu 60 dní na úřední desce a také na realitním serveru sreality.cz s 
uvedením minimální  kupní  ceny  podle  znaleckého  posudku (cena  obvyklá)  s tím,  že  po 
ukončení zveřejnění proběhne prodej formou elektronické aukce

a rada města schválí zveřejní záměru prodeje pozemku po dobu 60 dní na úřední desce a 
také na realitním serveru sreality.cz s uvedením minimální kupní ceny podle znaleckého 
posudku  (cena  obvyklá)  s tím,  že  po  ukončení  zveřejnění  proběhne  prodej  formou 
elektronické aukce 

a po lhůtě zveřejnění proběhne elektronická aukce 

a projednání výsledku elektronické aukce ve VHMM, který doporučí zastupitelstvu města 
schválit prodej pozemku vítězi elektronické aukce

a vítěz elektronické aukce uhradí před jednáním zastupitelstva města kauci ve výši 25 % 
z nabídnuté kupní ceny

a zastupitelstvo města schválí  prodej pozemku vítězi  elektronické aukce za dosaženou 
kupní cenu

a vítěz elektronické aukce doplatí celou kupní cenu a podepíše kupní smlouvu

Prodej pozemku skupiny B)  a C)  –  developerské projekty a  pozemky na investiční 
výstavbu
Podání žádosti (podnět města) a zpracování žádosti OMP a vyjádření odborů města

a projednání  ve  VHMM,  který  podle  Pravidel  doporučí  radě  města  a zveřejnit  záměr 
prodeje pozemku po dobu 90 dní na úřední desce a také na realitním serveru sreality.cz s 
uvedením minimální kupní ceny podle znaleckého posudku (cena obvyklá) s tím, že zájemce 
o  koupi  pozemku  musí  k žádosti  doložit  zastavovací  studii  konzultovanou  s městským 
architektem a oddělením územního plánování a s tím, že výběrové řízení bude dvoukolové - 
první kolo s osobní účastí zájemců ve VHMM – prezentace zastavovací studie, která bude 
předem konzultovaná  s městským architektem a  oddělením územního  plánování,  v kole 
druhém proběhne elektronická aukce s účastí  zájemců, kteří  předložili  vhodnou studii  a 
postoupili  do druhého kola.  VHMM doporučí  radě města,  jestli  po ukončení  výběrového 
řízení  bude s vítězem uzavřena kupní  smlouva se  zákazem zcizení  a  zatížení  a  smluvní 
pokutou pro nedodržení smluvních podmínek, součástí  smlouvy bude zastavovací studie 
předložená  při  výběrovém řízení  anebo  jestli  bude  s vítězem uzavřena  budoucí  smlouva 
kupní a nájemní. Toto bude součástí zveřejnění. 

a rada města schválí zveřejnění záměru prodeje pozemku po dobu 90 dní na úřední desce a 
také na realitním serveru sreality.cz s uvedením minimální kupní ceny podle znaleckého 
posudku  (cena  obvyklá)  s tím,  že  zájemce  o  koupi  pozemku  musí  k žádosti  doložit 
zastavovací studii konzultovanou s městským architektem a oddělením územního plánování 
a s tím, že výběrové řízení bude dvoukolové - první kolo s osobní účastí zájemců ve VHMM – 
prezentace zastavovací studie, která bude předem konzultovaná s městským architektem a 
oddělením  územního  plánování,  v kole  druhém  proběhne  elektronická  aukce  s účastí 
zájemců, kteří předložili vhodnou studii a postoupili do druhého kola. Rada města schválí, 
jestli po ukončení výběrového řízení bude s vítězem uzavřena kupní smlouva se zákazem 



zcizení a zatížení a smluvní pokutou pro nedodržení smluvních podmínek, součástí smlouvy 
bude  zastavovací  studie  předložená  při  výběrovém  řízení  anebo  jestli  bude  s vítězem 
uzavřena budoucí smlouva kupní a nájemní. Toto bude součástí zveřejnění. 

a po lhůtě zveřejnění proběhne dvoukolové výběrové řízení
1.  osobní  účast  zájemců ve VHMM – prezentace zastavovací  studie,  která bude předem 
konzultovaná s městským architektem a oddělením územního plánování, hlasování členů 
výboru o postoupení účastníků do druhého kola
2.  elektronická  aukce  s účastí  zájemců,  kteří  předložili  vhodnou  studii  a  postoupili  do 
druhého kola 
V případě,  že  se  výběrového  řízení  zúčastní  pouze  jeden  zájemce,  proběhne  dvoukolové 
výběrové řízení s tím, že ihned po postupu do druhého kola podá účastník nabídku kupní 
ceny (bez konání elektronické aukce).

a projednání výsledku elektronické aukce ve VHMM, který doporučí zastupitelstvu města 
schválit prodej pozemku vítězi elektronické aukce v souladu se zveřejněním

a vítěz elektronické aukce uhradí před jednáním zastupitelstva města kauci ve výši 100 % 
z nabídnuté kupní ceny

a zastupitelstvo města schválí  prodej pozemku vítězi  elektronické aukce za dosaženou 
kupní cenu

a vítěz elektronické aukce doplatí celou kupní cenu a podepíše smlouvu

Prodej pozemku skupiny D) – ostatní
Podání žádosti jednoho občana (podnět města)  a zpracování žádosti OMP  a vyjádření 
odborů města

a projednání  ve  VHMM,  který  podle  Pravidel  doporučí  radě  města  a zveřejnit  záměr 
prodeje pozemku po dobu 15 dní na úřední desce pro konkrétního žadatele bez uvedení 
ceny 

a rada města schválí zveřejní záměru prodeje pozemku po dobu 15 dní na úřední desce pro 
konkrétního žadatele bez uvedení ceny 

a  jestliže  se  v době  zveřejnění  nepřihlásí  další  zájemce,  po  lhůtě  zveřejnění  projedná 
VHMM prodej a doporučí zastupitelstvu města schválit prodej pozemku žadateli za cenu 
podle ceníku

a jestliže se v době zveřejnění přihlásí další zájemce, po lhůtě zveřejnění projedná VHMM 
nový  záměr  zveřejnění  s tím,  že  podle  Pravidel  doporučí  radě  města  a zveřejnit  záměr 
prodeje pozemku po dobu 30 dní na úřední desce a také na realitním serveru sreality.cz 
s uvedením  minimální  kupní  ceny  pro  elektronickou  aukci  stanovené  ceníkem  nebo 
znaleckým posudkem s tím, že po ukončení zveřejnění proběhne prodej formou elektronické 
aukce

a rada města schválí zveřejní záměru prodeje pozemku po dobu 30 dní na úřední desce a 
také na realitním serveru sreality.cz s uvedením minimální kupní ceny pro elektronickou 
aukci  stanovené  ceníkem  nebo  znaleckým  posudkem  s tím,  že  po  ukončení  zveřejnění 
proběhne prodej formou elektronické aukce 

a po lhůtě zveřejnění proběhne elektronická aukce 

a projednání výsledku elektronické aukce ve VHMM, který doporučí zastupitelstvu města 
schválit prodej pozemku vítězi elektronické aukce

a vítěz elektronické aukce uhradí před jednáním zastupitelstva města kauci ve výši 25 % 
z nabídnuté kupní ceny



a zastupitelstvo města schválí  prodej pozemku vítězi  elektronické aukce za dosaženou 
kupní cenu

a vítěz elektronické aukce doplatí celou kupní cenu a podepíše kupní smlouvu
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