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Prodej nemovité věci - části pozemku p.č. 5021 v k.ú. Mikulov na Moravě 
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Přílohy: 
- důvodová zpráva 
- žádost č.j. MUMI 19026458  
- zveřejnění č. 54/MA 2019 
- přihlášení ke Zveřejnění č. j. MUMI 19044600 
- kupní smlouva včetně geom. plánu 
- výřez mapy – regulační plán Pod Novou 
- orientační mapy 
- foto 
 
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovité věci - části pozemku p.č. 5021 v k. ú. 
Mikulov na Moravě v lokalitě Pod Novou (dle geom. pl. č. 4173-020/2019 se jedná o 
pozemek p. č. 5021/2 o výměře 22 m2) za kupní cenu 58 564,- Kč  (48 400,- Kč za pozemek  
+ 10 164,- Kč  DPH v pl. výši ) společnosti Pod Novou s. r. o., se sídlem Brněnská 341/14, 
Mikulov, IČ: 05101433 a kupní smlouvu ve znění předloženém majetkoprávním odborem. 
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Materiál pro jednání Zastupitelstva města dne 4.12.2019, majetkoprávní 
odbor - důvodová zpráva 
 
Prodej části pozemku p.č. 5021 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Pod 
Novou, kupující spol. Pod Novou s.r.o.  
 
Kupující: 
Pod Novou s.r.o., se sídlem Brněnská  341/14, 692 01 Mikulov,  IČ 05101433  -  většinový 
vlastník pozemků v lokalitě Pod Novou určených k zástavbě rodinnými a bytovými 
domy. 
 
Předmět prodeje: 
část pozemku p.č. 5021 (dle geometrického pl. č. 4173-020/2019 se jedná o pozemek p.č. 
5021/2, orná půda o výměře 22 m2) ve vlastnictví Města Mikulov  
 
Majetkoprávní odbor obdržel od společnosti Pod Novou s.r.o. žádost o směnu pozemků. Město 
Mikulov prodalo v roce 2013 v této lokalitě pozemky společnosti VOLANSKI Group s.r.o. za účelem 
zajištění výstavby objektů bydlení v souladu s platným regulačním plánem „Mikulov pod Novou“. 
Pozemky v budoucích komunikacích nebyly předmětem prodeje.   
Společnost Pod Novou s.r.o., se sídlem Mikulov, Brněnská 341/14, PSČ 692 01, vznikla rozdělením 
odštěpením společnosti VOLANSKI Group s.r.o., se sídlem Praha 3, Kolínská 1686/13, PSČ 130 00, 
IČ 270 70 085, se založením nové společnosti Pod Novou, na kterou přešla odštěpená část jmění 
rozdělované společnosti VOLANSKI Group s.r.o., specifikovaná v projektu rozdělení ze dne 
20.12.2015. 
Část pozemku p.č. 5021/2 o výměře 22 m2 je stavebním pozemkem určeným  k zastavění  
rodinným domem, část pozemku p.č. 5023/2 o výměře 81 m2 se nachází v budoucí komunikaci. 
Rozdíl ve výměrách činí 59 m2. Společnost Pod Novou s.r.o. ve své žádosti uvádí, že navržená 
směna lépe řeší využitelnost zastavitelného území, což je v souladu se změnou č. 2 regulačního plánu 
Mikulov Pod Novou.  
 
V rámci 1. etapy výstavby byly do pozemků - budoucích komunikací uloženy inženýrské sítě,  a 
probíhá výstavba vlastních rodinných domů. 
Majetkoprávní odbor si vyžádal od odboru stavebního a životního prostředí vyjádření z pohledu 
platné ÚPD a Změny č. 2 regulačního pl. v této lokalitě: 
Pozemky parc. č. 5021/2, 5023/1 v katastrálním území Mikulov na Moravě (dle GP pro dělení 
pozemků č. 4173 – 020/2019) se nachází v území určeném v souladu se schváleným Územním 
plánem sídelního útvaru Mikulov – změny č. 1 ze dne 13.9.2001, v účinnosti dne 9.10.2001 a 
podrobnější územně plánovací dokumentace - Změna č. 2 Regulační plán „Mikulov, Pod Novou“ ze 
dne 11.5.2016, v účinnosti dne 3.6.2016, k následujícímu využití: „Br“ - individuální bydlení v 
nízkopodlažních objektech  
K funkčnímu využití: území obytná zahrnují činnosti, děje a zařízení související bezprostředně 
s bydlením. 
   a) Přípustné a obvyklé jsou plochy pro bydlení, zeleň, parkování, technické vybavení, integrované 
zařízení - sídla firem včetně nerušících provozoven, které nepřesahují rámec a význam daného území, 
vestavěné občanské vybavení maloobchod (do 200 m2 prodejní plochy), stravovací zařízení, menší 
ubytovací zařízení, církevní a správní zařízení. 
   b) Podmínečně přípustné jsou činnosti a zařízení místní správy, a 
 drobné řemeslné, sousedství a obytnou pohodu nenarušující činnosti a děje a zařízení služeb. 
   c) Nepřípustné jsou veškeré činnosti děje a zařízení, které svou zátěží narušují prostředí nebo takové 
důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských, které 
jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro zónu bydlení. 
 



Pozemky parc. č. 5021/1, 5023/2 v katastrálním území Mikulov na Moravě (dle GP pro dělení 
pozemků č. 4173 – 020/2019) se nachází v území určeném v souladu se schváleným Územním 
plánem sídelního útvaru Mikulov – změny č. 1 ze dne 13.9.2001, v účinnosti dne 9.10.2001 a  
podrobnější územně plánovací dokumentace - Změna č. 2 Regulační plán „Mikulov, Pod Novou“ ze 
dne 11.5.2016, v účinnosti dne 3.6.2016, k následujícímu využití: „Uo“ - veřejná prostranství s 
obytnou ulicí - šířka cca 8 m; společná zpevněná plocha zahrnující stavby pro motorovou a pěší 
dopravu, parkovací stání, technickou infrastrukturu, zeleň 
 
Dle ust. § 39 odst. 2 zákona o obcích se při úplatném převodu hmotného nemovitého majetku cena 
sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá (odchylka od ceny obvyklé musí 
být zdůvodněna, jde-li o cenu nižší než obvyklou, jinak je právní jednání neplatné).   
Z vyjádření odboru stavebního a životního prostředí je zřejmé, že hodnota pozemků navrhovaných do 
směny není stejná. V roce 2013 prodalo Město Mikulov společnosti  VOLANSKI Group s.r.o. 
pozemky za kupní cenu 303,- Kč/m2. Zhodnocení pozemků provedla společnost Pod Novou s.r.o. na 
své vlastní náklady. Zhodnocení pozemků inženýrskými sítěmi představuje částku  1500,- Kč/m2.  
  
Majetkoprávní odbor konzultoval obvyklou kupní cenu s realitní kanceláří MORAVIKA s.r.o. a 
realitní kanceláří SCHMIDT reality s.r.o. 
MORAVIKA s.r.o. sdělila:  u pozemku p.č. 5021/2 mohu potvrdit cenu v místě a čase obvyklou ve 
výši 3 000 Kč / m2. U druhého pozemku se nedokáži z důvodu nedostatečných relevantních 
srovnatelných prodejů vyjádřit, protože pozemky komunikací převádí obvykle developeři městům 
bezúplatně. 
SCHMIDT reality s.r.o. sdělila:  naše realitní kancelář zprostředkovává prodej projektu Pod Novou a 
má se spol. Pod Novou s.r.o. uzavřenou smlouvu o zprostředkování prodeje výstavby rodinných domů 
na předmětných pozemcích mohlo by být ocenění parc. č. 5023/2 a 5021/2 považováno jako střet 
zájmů. Z tohoto důvodu bych si dovolil na Váš dotaz cenu neuvádět. Pozemek p.č. 5021/2 je budoucí 
komunikace. Tady střet zájmu žádný nevidím a tudíž potvrzuji Vámi uvedenou cenu 250 - 300 Kč/m2. 
 
MPO zadal vyhotovení znal. posudku na ocenění pozemků za cenu v místě a čase obvyklou u Ing. 
arch. Pavla Přikryla. Znaleckým posudkem č. 6039-50/2019 byla stanovena obvyklá cena pozemku 
p.č. 5021/2 na částku 2132,- Kč/m2 a obvyklá cena pozemku p.č. 5023/2 na částku 324,- Kč/m2. 
K uvedeným částkám u obou pozemků bude připočtena DPH v pl. výši. Město Mikulov je osvobozeno 
od daně z nabytí nemovitosti. 
 
Administraci směny případně prodeje konzultoval MPO s FO a také s žadatelem.  
Administrativně jednodušší je vzájemný odprodej pozemků. S navrženým postupem žadatel tj. spol. 
Pod Novou s.r.o. souhlasila, předběžně bylo jednáno o cenách za odprodeje v místě a čase obvyklých. 
Společnost sdělila, že při přihlášení ke zveřejnění záměru prodeje společnost  v tomto smyslu svoji 
žádost upřesní.  
Rada města Mikulova na svém zasedání dne 14.10.2019 v bodě č. 10 přijala následující usnesení: 
1. Rada města rozhodla zveřejnit na úřední desce záměr města prodat část pozemku  
p. č. 5021 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Pod Novou (dle geom. pl. č. 4173-020/2019 se jedná o 
pozemek p. č. 5021/2 o výměře 22 m2) s tím, že požadovaná kupní cena bude činit min. částku 2 132 
Kč/m2. Zveřejnění záměru bude provedeno na základě žádosti č. j. MUMI 26458/2019. RM ukládá 
MPO záměr prodeje zveřejnit v souladu s jejím rozhodnutím. 
2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o odkoupení části pozemku  
p. č. 5023 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Pod Novou (dle geom. pl. č. 4173-020/2019 se jedná o 
pozemek p. č. 5023/2 o výměře 81 m2) od společnosti Pod Novou  
s. r. o., se sídlem Mikulov, Brněnská 341/14, PSČ 692 01, IČ 05101433 za kupní cenu 324 Kč/m2 do 
vlastnictví Města Mikulov. 
 
Na základě usnesení rady města zveřejnil MPO na úřední desce Měu Mikulov záměr města prodat část 
pozemku p.č. 5021 (dle GP 5021/2) pod číslem Zveřejnění č. 54/MA 2019.  
 



Dne 30.10.2019 proběhlo na MPO jednání s Ing. Sedlářem, který zastupuje žadatele tj. 
společnost Pod Novou s.r.o.  s výsledkem, že nabídka ke zveřejnění  bude ze strany společnosti 
podána v řádném termínu. Současně vedení společnosti při projednání přihlášení ke zveřejnění 
navrhne Městu Mikulov, že část pozemku p.č. 5023 (dle GP 5023/2 o výměře 81 m2), který bude 
zastavěn budoucí cestou, městu bezúplatně převede (daruje).    
 
Ke zveřejnění záměru č. 54/MA 2019 byla doručena 1 nabídka společnosti Pod Novou č.j. 
MUMI  19044600/2019, na základě které přijala rada města dne 4.11.2019 následující usnesení:  
 

1) Rada města konstatuje, že ke zveřejnění č. 54/MA-2019, tj. záměru města prodat část  
nemovité věci - pozemku p. č. 5021 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Pod Novou (dle 
 geom. pl. č. 4173-020/2019 se jedná o pozemek p. č. 5021/2 o výměře 22 m2), byla  
předložena nabídka č. j. MUMI 19044600 v uzavřené neporušené obálce, adresát  
neuveden, kterou otevřel starosta města před ostatními přítomnými členy rady města 
Rada města konstatuje, že nabídku podala společnost Pod Novou s. r. o., se sídlem Brněnská 341/14, 
Mikulov, IČ: 05101433 a to ve výši 2 200 Kč/m2 bez DPH. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města odprodat část nemovité věci - pozemku  
p. č. 5021 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Pod Novou (dle geom. pl. č. 4173-020/2019 se jedná o 
pozemek p. č. 5021/2 o výměře 22 m2) za kupní cenu 2 200 Kč/m2 společnosti Pod Novou s. r. o., se 
sídlem Brněnská 341/14, Mikulov, IČ: 05101433 a ukládá MPO vypracovat návrh kupní smlouvy za 
podmínek stanovených tímto usnesením a po projednání obsahu návrhu smlouvy s kupujícím předložit 
tento návrh radě města k doporučení pro zastupitelstvo města.   

2) Rada města ukládá MPO vypracovat návrh darovací smlouvy na darování části  
pozemku p.č. 5023 (dle geom. pl. č. 4173-020/2019 se jedná o pozemek p. č. 5023/2 o výměře 81 m2), 
darující: Pod Novou s. r. o., se sídlem Brněnská 341/14, Mikulov, obdarovaný: Město Mikulov. 
  
Na základě výše uvedeného usnesení rady města v části ad 1), vypracoval MPO návrh kupní smlouvy, 
který byl odsouhlasen kupujícím. 
 
Návrh kupní smlouvy obsahuje tyto hlavní náležitosti: 

- kupní cena činí  58 564,- Kč  (48 400,- Kč za pozemek  + 10 164,- Kč  DPH v pl. výši ) a bude 
uhrazena před podpisem kupní smlouvy na účet prodávajícího, 

- kupující uhradí správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí,  
- kupující uhradí daň z nabytí nemovitostí dle platných právních předpisů aj.  

 
Rozhodnutí o prodeji nemovitostí v souladu se  zákonem č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích), § 85 
přináleží zastupitelstvu města. 
 
 
Vypracovala dne 26.11.2019  –  Ing. Dana Kudelňáková   
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