
Podklady k jednání zastupitelstva města dne 14.12.2022 

 

 

1) Žádost o prodej pozemku  

Paní Králová požádala o odkup části cca 35 m2 obecního pozemku p. č. 342 v k. ú. 

Desná I. Důvodem podání žádosti je skutečnost, že na části pozemku mají vchod do 

sklepa i do nemovitosti samotné, a neustále jim tam parkují cizí auta. Při skládání 

uhlí, dřeva i materiálu dochází k problémům. Na místě proběhlo opakované místní 

šetření. Záměr prodat zmiňovanou část pozemku byl zveřejněn na úřední desce ve 

dnech 10.10.2022 – 26.10.2022 na základě usnesení RM číslo 233/22 ze dne 

21.9.2022. Cena dle ceníku je 50,- - 150,- Kč za m2. Navrhuji cenu na horní hranici 

tohoto rozmezí. Dle geometrického zaměření byla zjištěna velikost odkupovaného 

pozemku na 72 m2. Bylo by to tedy 72 x 150,- Kč, celkem tedy 10.800,- Kč. Rada 

města doporučuje zastupitelstvu města prodej 72 m2 z pozemku p. č. 342 v k. ú. 

Desná I paní Janě Králové, F. L. Čelakovského 4269/5, 466 04 JABLONEC NAD 

NISOU za cenu 10.800,- Kč stanovenou dle platného ceníku města Desná, usnesení 

293/22 ze dne 28.11.2022. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej 72 m2 z pozemku p. č. 342 v k. ú. Desná I 

paní Janě Králové, F. L. Čelakovského 4269/5, 466 04 JABLONEC NAD NISOU 

za cenu 10.800,- Kč stanovenou dle platného ceníku města Desná. 

 

2) Prodej části pozemku p. č. 394 v k.ú. Desná I  

Zastupitelstvo města Desná schválilo zveřejnění adresného záměru na prodej části 

(cca 70 m2 ) z pozemku p. č. 394 v k. ú. Desná I pro pana L. P., trvale bytem Plzeň, 

usnesení 2.1.2 ze dne 10.8.2022. Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 10.10.2022 

do 26.10.2022. Pan Prchlík už je oficiálně vlastníkem domu č.p. 31, za který zaplatil 

3.850.000,- Kč. Za část pozemku p. č. 394 v k.ú. Desná I nabízel 150.000,- Kč. Pan 

Prchlík už nechal zpracovat GP, CHKO souhlasí s dělbou pozemku. Můžeme schválit 

prodej. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části 72 m2 z pozemku p. č. 394 v k. ú. 

Desná I pro manžele Ing. Luboše Prchlíka, trvale bytem Pálavská 1345/12, 323 

00 PLZEŇ a Janu Prchlíkovou, trvale bytem Vodičkova 681/18, 110 00 PRAHA 

1 za cenu 150 000,-Kč. 

 

 

 

 



 

3) Žádost o odkup části pozemku p. č. 349/6 v k. ú. Desná I.  

Pan Miroslav Janata kdysi vybudoval přístupovou komunikaci na pozemku p. č. 

349/6 v k. ú. Desná I k rodinným domům č.p. 367, 396 a 395. Několik let se stará jak 

o letní tak i zimní údržbu bez jakýchkoliv příspěvků ze stany města. Sousedi s 

převodem na pana Janatu souhlasí. Na místě proběhlo místní šetření. Pan Janata si 

nechal vypracovat GP. RM schválila zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 

349/6 v k. ú. Desná I. Číslo usnesení 95/22 ze dne 27.4.2022. Záměr na prodej byl 

zveřejněn na úřední desce ve dnech 9.5.2022-25.5.2022. Navrhuji schválit prodej za 

cenu dle platného ceníku města Desná, tj. 50,- Kč za m2. Celkem tedy 11.150,- Kč za 

rok.Rada města doporučuje Zastupitelstvu města prodej části ( 223 m2 ) pozemku p. 

č. 349/6 v k. ú. Desná I manželům Miroslavovi a Miloslavě Janatovým, bytem Finská 

367, 468 61 DESNÁ za celkovou cenu 11.150,- Kč dle platného ceníku, usnesení 

232/22 ze dne 21.9.2022. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části 223 m2 z pozemku p. č. 349/6 v k. ú. 

Desná I manželům Miroslavovi a Miloslavě Janatovým, bytem Finská 367, 468 

61 DESNÁ za celkovou cenu 11.150,- Kč dle platného ceníku. 

 

 


