
Zastupitelstvo města Mikulov 
 
Materiál pro jednání zastupitelstva města konaného dne 24.6.2020  

 
Bod programu:  
Návrh memoranda o vzájemné spolupráci mezi Českou republikou – 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje a městem Mikulov 
 
 
Přílohy: 

- důvodová zpráva 
- návrh memoranda 
- vyjádření odboru stavebního a životního prostředí č.j. MUMI 20018264 
- vyjádření odboru rozvoje a investic 
- orientační mapa 
- nájemní smlouvy na pozemky p.č. 1916/1 a 1917 v k.ú. Mikulov na Moravě. 

 
 
Návrh usnesení:  
 
Zastupitelstvo města schvaluje Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Českou republikou 
– Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje a Městem Mikulov v předloženém znění.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podkladový materiál zpracoval:   Mgr. Petr Augustin 
 
      
V Mikulově dne:  11.6. 2020 
 
 
 
Předkládá:    …………..……………………………. 

    Mgr. Petr Augustin, vedoucí MPO 
 

 



Zastupitelstvo města Mikulov dne 24.6.2020  -  důvodová zpráva 
 
Návrh memoranda o vzájemné spolupráci mezi Českou republikou – Krajské ředitelství 
policie Jihomoravského kraje a městem Mikulov 
 
Předmět memoranda: 
Pozemky p.č. 1916/1, 1917 v k.ú. Mikulov na Moravě, vlastník město Mikulov. 
 
Pozemky p.č. 3043/19, 7886 v k.ú. Mikulov na Moravě, vlastník Česká republika 
s příslušností hospodařit s majetkem státu Krajské ředitelství policie Jihomoravského 
kraje, Kounicova 687/24, Veveří, 60200 Brno 
 
Na základě jednání mezi vedením města Mikulova a Krajským ředitelstvím policie 
Jihomoravského kraje, byl vypracován návrh memoranda o vzájemné spolupráci. 
 
Zúčastněné strany deklarují, že mají zájem o vzájemnou směnu pozemků za účelem vytvoření 
optimálních podmínek pro činnost Policie ČR na teritoriu Města Mikulov. Záměrem 
Krajského ředitelství policie je využit nabývaných pozemků k výstavbě služebny obvodní 
polici a dálničního oddělení policie Mikulov. Tím by došlo ke zlepšení dostupnosti policie 
občanům v dané lokalitě a zefektivnění činnosti těchto útvarů v souvislosti s jejich dislokací 
v odpovídajících podmínkách v rámci jednoho areálu. 
 
Směňovány by měly být dle memoranda pozemky města Mikulov p.č. 1916/1, 1917 za 
pozemky ČR p.č. 3043/19 a 7886 (vše v k.ú. Mikulov na Moravě), s tím, že před směnou 
budou vypracovány znalecké posudky ohledně ceny směňovaných pozemků. Záměrem stran 
je dosáhnou vyrovnaných hodnot směňovaných pozemků. Případný rozdíl v ceně bude řešen 
dodatkem memoranda a doplněním pozemků v příslušnosti hospodaření Krajského ředitelství 
polici nebo bude jednáno o finančním dorovnání rozdílu stanovených cen.  
 
Město Mikulov by poskytlo pro směnu pozemky: 

- p.č. 1916/1 – orná půda o celkové výměře 1356 m2.  
 
Pozemek je aktuálně pronajat manželům Ondrouškovým na základě nájemní smlouvy ze dne 
28.1.2009, za nájemné ve výši 1,- Kč za 1 m2 a rok. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou v délce 1 měsíc. Nájem lze vypovědět tak, aby skončil ke dni 30.9. 
běžného roku. Případnou výpověď je nutné nájemcům doručit do 31.8. kalendářního roku. 
 

- p.č. 1917 – orná půda o celkové výměře 2719 m2. 
 
Pozemek je aktuálně z části pronajat těmto nájemcům: 

- část o velikosti 225 m2, nájemci Josefu Koloničnému, nájemní smlouva ze dne 
30.9.2008 

- část o velikosti 225 m2, nájemci Pavlu Blahovi, nájemní smlouva ze dne 13.1.2011 
- část o velikosti 150 m2, nájemci Janu Patákovi, nájemní smlouva ze dne 3.6.2010 

Podmínky pronájmu jsou shodné jako u pozemku p.č. 1916/1. 
 
Dle platného územního plánu jsou pozemky využitelné jako plochy Ov – plochy pro zařízení 
veřejné správy, administrativa. Dle upraveného návrhu nového územního plánu se pozemky 
nachází v území určeném k následujícímu využití DS – plochy silniční dopravy:  



Hlavní využití – Pozemky staveb silniční dopravy. Přípustné - činnosti, děje a zařízení 
dopravní povahy, včetně dílčích úprav a napojení na stávající komunikace; silnice, náspy, 
zářezy, opěrné zdi, mosty, další terénní úpravy, protihluková opatření, opatření proti 
přívalovým dešťům apod.; dopravní vybavení – dopravní terminály, dálniční policie, motely, 
zálivy zastávek hromadné dopravy, odstavná a parkovací stání, odpočívadla a dále stavby a 
zařízení, které tvoří doplňkovou funkci, např. zastávky, veřejná WC, kiosky; pozemky pro 
čerpací stanice pohonných hmot včetně doprovodných funkcí; účelové komunikace, stezky 
pro pěší a cyklisty; pozemky a zařízení technické infrastruktury; pozemky sídelní zeleně; 
ÚSES, krajinná zeleň, liniová zeleň, drobná architektura 
 
Odbor rozvoje a živnostenského podnikání nemá s pozemky žádný investiční záměr.  
 
Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje a městem Mikulov 
nabízí pro směnu tyto pozemky: 

- p.č. 3043/19 – orná půda o celkové výměře 551 m2. 
 
Dle platného územního plánu je pozemek v ploše KV pro všeobecné komerční zařízení – 
nákupní centra, služby. V návrhu nového územního plánu se pozemek nachází v území 
určeném k následnému využití: DS plochy silniční dopravy. Bude se jednat o veřejně 
prospěnou stavbu VD11 – stavba dopravního vybavení (dálniční policie). 
 

- p.č. 7886 – zahrada o celkové výměře 608 m2. 
 
Dle platného územního plánu je pozemek v ploše Sc – plochy pro zařízení veřejné správy, 
administrativy. V návrhu nového územního plánu se pozemek nachází v území určeném 
k následnému využití: DS plochy silniční dopravy. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu VD1 
– stavba komunikace – propojení dálnice D52 a silnice I/40.  
 
Rada města projednala předmětný materiál na své schůzi konané dne 8.6.2020 a přijala 
následující usnesení:  
 
Rada města bere na vědomí návrh Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Českou 
republikou – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje a Městem Mikulov a 
doporučuje zastupitelstvu města jeho schválení v předloženém znění. 
 
Rada města rozhodla vypovědět nájemcům manželům JUDr. Rostislavovi Ondrouškovi a paní 
Dagmar Ondrouškové, pronájem  pozemku p.č. 1916/1 – orná půda o výměře  1356 m2, který 
je  vlastnictví Města Mikulov v k.ú. Mikulov na Moravě, a ukládá MPO zajistit doručení 
výpovědi nájemcům v termínu do 31.8.2020 a zajistit převzetí pozemku.  
 
Rada města rozhodla vypovědět nájemci Josefu Koloničném, pronájem části pozemku p.č. 
1917 – orná půda, ve vlastnictví Města Mikulov v k.ú. Mikulov na Moravě,  a ukládá MPO 
zajistit doručení výpovědi nájemci v termínu do 31.8.2020 a zajistit převzetí pozemku. 
 
Rada města rozhodla vypovědět nájemci Janu Patákovi, pronájem části pozemku p.č. 1917 – 
orná půda, ve vlastnictví Města Mikulov v k.ú. Mikulov na Moravě,  a ukládá MPO zajistit 
doručení výpovědi nájemci v termínu do 31.8.2020 a zajistit převzetí pozemku. 
 



Rada města rozhodla vypovědět nájemci Pavlu Blahovi, pronájem části pozemku p.č. 1917 – 
orná půda, ve vlastnictví Města Mikulov v k.ú. Mikulov na Moravě,  a ukládá MPO zajistit 
doručení výpovědi nájemci v termínu do 31.8.2020 a zajistit převzetí pozemku. 
 
V souladu se zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním z řízení) v pl. zn., § 85, rozhodnutí o 
převodu nemovité věci  přináleží zastupitelstvu města. 
 
Vypracoval dne 11.6.2020   
Mgr. Petr Augustin 
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