
Zpráva pro 3. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, 
které se koná dne 24. ledna 2019 

________________________________________________________________ 
 

1.01 Žádost o prodej pozemků pod DTS 
Předkládá: Ing. Jaroslav Beránek, vedoucí OSMI 
 
Odůvodnění: Společnost ČEZ Distribuce a.s. požádala o prodej pozemků pod distribučními 
trafostanicemi v k. ú. Varnsdorf  
p. p. č. 4605/3 – Čsl. letců před tratí  
p. p. č. 4858/3 – křižovatka Plzeňská x Říční (křižovatka u TOSu)  
p. p. č. 521/2 – křižovatka 5. května x P. Bezruče (u bývalé opravny p. Bendy)  
p. p. č. 798/2 – ul. Husitská u rybníku Valcha  
p. p. č. 2673/2 – ul. Západní (v parku mezi hasičskou zbrojnicí a objektem bývalé ubytovny)  
p. p. č. 3439/3 – ul. Sv. Čecha u starého nádraží  
p. p. č. 2268/5 – ul. Tyršova (zboku divadla)  
p. p. č. 6770/2 – křižovatka Bratislavská x Tajchmannova (u rybníku Kočka) 
p. p. č. 7295/2 – křižovatka Kubelíkova x Kollárova (pod KD Rozkrok)  
 
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést dne 13. 12. 2018. 
Vyvěšeno: 14. 12. 2018   Sejmuto: 02. 01. 2019 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 4605/3 – zastavěná plocha, o výměře 18 m2, p. 
p. č. 4858/3 – zastavěná plocha, o výměře 26 m2, p. p. č. 521/2 – zastavěná plocha, o výměře 
27 m2, p. p. č. 798/2 – zastavěná plocha, o výměře 26 m2, p. p. č. 2673/2 – zastavěná plocha, o 
výměře 38 m2, p. p. č. 3439/3 – zastavěná plocha, o výměře 34 m2, p. p. č. 2268/5 – zastavěná 
plocha, o výměře 12 m2, p. p. č. 6770/2 – zastavěná plocha, o výměře 5 m2, p. p. č. 7295/2 – 
zastavěná plocha, o výměře 15 m2, vše v k. ú. Varnsdorf společnosti ČEZ Distribuce a.s. IČ 
24729035 za kupní cenu 40.200 Kč, splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené 
s převodem nemovitosti uhradí kupující.   
(Cena dle Zásad prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf 200 Kč/m2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


