
Zastupitelstvo města Mikulov 
 
 
Materiál pro jednání zastupitelstva města konaného dne 15.7.2020  
 
 
Bod programu:  
Prodej pozemků p. č. 459/1, 459/2, 459/4, 459/5  v k. ú. Mikulov na Moravě, 
žadatel: PARKING HOUSE s.r.o., IČ: 08006628, se sídlem 1. května 1696/1, 
692 01 Mikulov 
 
Přílohy: 
- důvodová zpráva 
- žádost č. j. MUMI 20010603 
- znalecký posudek č. KO 1007/2020   
- zveřejnění č. 35/MA-2020  
- vyjádření odboru rozvoje a živnostenského podnikání 
- vyjádření odboru stavebního a životního prostředí č. 48/2020 
- situační plánek, foto (je součástí znaleckého posudku) 
- podání č. j. MUMI 20020585 ze dne 10. 6. 2020 
- podání č. j. MUMI 20020835 ze dne 12. 6. 2020  
- podání č. j. MUMI 20020837 ze dne 12. 6. 2020  
 
Návrh usnesení:  
I. varianta:  
Zatupitelstvo města rozhodlo prodat nemovité věci v k. ú. Mikulov na Moravě: pozemky p. č. 
459/1, 459/2, 459/5 (všechny ostatní plocha), pozemek p. č. 459/4 (zastavěná plocha a nádvoří), 
jehož součástí je stavba bez č. p./č. ev. (občanská vybavenost), o celkové výměře 2 101 m2, 
kupujícímu ...........  (fyz.osoba-jméno, příjmení, bydliště, práv.osoba-jméno, sídlo, IČ) ……, za kupní cenu 
………... Kč/m2 pozemku, celková kupní cena činí částku………. Kč, s tím, že pozemek p. č. 
459/1 v k. ú. Mikulov na Moravě není prodáván celý, tak jak je aktuálně zapsán v Katastru 
nemovitých věcí,  z tohoto pozemku bude před uzavřením kupní smlouvy oddělena část o 
výměře 1m2, zastavěná stavbou jiného vlastníka. Zastupitelstvo města ukládá MPO připravit 
návrh kupní smlouvy v souladu s tímto usnesením a po odsouhlasení jeho obsahu s budoucím 
kupujícím předložit tento návrh k projednání radě a následně ke schválení zastupitelstvu města.  
II. varianta:  
Zastupitelstvo města rozhodlo neprodat pozemky parcely č. p. č. 459/1, 459/2, 459/5 (všechny 
ostatní plocha) a p.č. 459/4 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez čp/če 
(občanská vybavenost) v k.ú. Mikulov na Moravě. 
 
 

Zpracoval:       Odpovídá: Předkládá: 
Mgr. Petr Augustin 
vedoucí MPO MěÚ 
dne 7.7.2020 
 
 
 

Mgr. Petr Augustin 
vedoucí MPO MěÚ 
Mikulov dne  7.7.2020 

Rostislav Koštial 
starosta města Mikulov 
dne  7.7.2020 
 
 



Zastupitelstvo města Mikulov dne 15.7.2020  -  důvodová zpráva 
 

Žádost o prodej pozemků p.č 459/1, 459/2, 459/4, 459/5  v k.ú. Mikulov na 
Moravě, žadatel: PARKING HOUSE s.r.o., IČ: 08006628, se sídlem 1. května 
1696/1, 692 01 Mikulov 
 
 
Městu Mikulov byla dne 13.3.2020 doručena žádost č.j. MUMI 20010603, obchodní 
společnosti PARKING HOUSE s.r.o., o koupi pozemků parcel č. 459/1, 459/2, 459/4 a 459/5 
v k.ú. Mikulov na Moravě. Žadatel uvedl, že na výše uvedených pozemcích hodlá vybudovat 
moderní parkovací dům pod názvem PARKING HOUSE. K žádosti byla přiložena 
architektonická studie.  
 
Ohledně pozemku parcely č. 459/1 – evidujeme žádost společnosti Limpona s.r.o., o odkup 
části pozemku o velikosti 1 m2, na kterém má přestavek budovy, kterou vlastní. Na základě 
žádosti bylo provedeno zveřejnění prodeje a byla podána nabídka společností Limpona s.r.o., 
za částku 12.001,- Kč. Nyní je ve věci připravována kupní smlouva, která bude předložena 
zastupitelstvu města na zářijovou schůzi.  
 
Žádost společnosti PARKING HOUSE s.r.o., byla předložena radě města, a ta uložila dne 
25.3.2020 MPO zajistit znalecký posudek ohledně ceny výše uvedených pozemků. 
 
Znalecký posudek č. KO 1007/2020 ze dne 17.4.2020 byl vyhotoven soudním znalcem 
Ing.arch. Pavlem Přikrylem, který určil obvyklou (obecnou, tržní cenu) výše uvedených 
pozemků částkou 20.000.000,- Kč, t.j. 9.514,- Kč za m2 pozemku. 
 
Ohledně ceny sděluji, že v souvislosti s žádosti společnosti Limpona s.r.o., byla dále zjišťována 
cena dotazy u RK.  
 
Realitní kancelář Schmidt Reality s.r.o., uvedla cenu 10 000 až 15 000 Kč/m2. Realitní kancelář 
v minulosti poskytla MPO kopii kupní smlouvy mezi společností Limpona s.r.o. a  L. 
Švajdovou, která se týká prodeje sousedního pozemku p.č. 464/2 o výměře 172 m2 za kupní 
cenu 2 500 000 Kč (tj. 14 535 Kč/m2). V roce 2019 prodávalo Město Mikulov v této lokalitě 
pozemky p.č. 459/6 a p.č. 459/7 paní L. Švajdové, a to za cenu obvyklou ve               12 000,- 
Kč/m2. 
 
Ve věci byly požádány o vyjádření ostatní odbory města Mikulova: 
   
Odbor stavební a životního prostředí uvedl, že z hlediska funkčního využití je návrh 
společnosti PARKING HOUSE s.r.o., v souladu s výše uvedeným územně plánovací 
dokumenty města. Z hlediska prostorového uspořádání se nelze vyjádřit, vizualizace 
nezohledňuje konfiguraci terénu, není doložena kompletní studie záměru s výškovým osazením 
ve vztahu k sousedním stavbám. 
 
Odbor rozvoje a živnostenského podnikání uvedl, že z hlediska památkových zájmů 
v předmětném území navrhovaný záměr zástavby proluky je obecně možný.  
 
Odbor finanční sdělil, že příjem z parkoviště umístěného na pozemcích činil: 

- v roce 2019 částku 1.051.244,- Kč, 
- v roce 2018 částku 717.459,- Kč.  
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V souladu s rozhodnutím  rady z 18. 5. 2020 byl zveřejněn dne 27. 5. 2020 na Úřední desce 
MěÚ Mikulov pod č. 35/MA-2020 záměr města prodat výše uvedené pozemky s tím, že kupní 
cena požadovaná městem je minimálně  10  000 Kč/m2 pozemků. Zájemce byl povinen 
předložit záměr využití pozemků. 
 
Lhůta k předkládání nabídek skončila dne 12.6. 2020 ve 12 hod. (pátek). Ke zveřejnění byly 
doručeny do dne 12.6.2020 tři podání, která MPO předložilo radě města na její schůzi konané 
dne 29.6.2020: 
 
Rada města provedla otevření obálek a přijala následující usnesení: 
 
MPO předložil radě města tři podání: 

-    č. j. MUMI 20020585 (v zalepené neporušené obálce) doručené na MěÚ Mikulov dne 
10. 6. 2020, (tj. ve lhůtě stanovené k předkládání nabídek), odesílatel neuveden, 
-    č. j. MUMI 20020835 (v zalepené neporušené obálce) doručené na MěÚ Mikulov dne 
12. 6. 2020, 10:26 hod, (tj. ve lhůtě stanovené k předkládání nabídek), odesílatel neuveden, 
-    č. j. MUMI 20020837 (v zalepené neporušené obálce) doručené na MěÚ Mikulov dne 
12. 6. 2020, 10:36 hod, (tj. ve lhůtě stanovené k předkládání nabídek), odesílatel IVPS 
Inženýrská výstavba a pozemní stavby s. r. o., 

ke Zveřejnění č. 35/MA-2020 záměru města prodat nemovité věci v k. ú. Mikulov na Moravě 
pozemky p. č. 459/1, 459/2, 459/5 – ostatní plochy, pozemek parcela č. 459/4 – zastavěná 
plocha a nádvoří, součástí je stavba bez č. p./č. ev., obč. vyb., o celkové výměře 2 101 m2 jako 
celek (nelze podat nabídku k jednotlivým pozemkům). Pozemek p. č. 459/1 v k. ú. Mikulov na 
Moravě, není prodáván celý, tak jak je aktuálně zapsán v Katastru nemovitých věcí, z pozemku 
bude před uzavřením kupní smlouvy oddělena část o výměře 1 m2. 
  
Po otevření obálky č. j. MUMI 20020585 rada konstatuje, že k uvedenému zveřejnění byla 
doručena nabídka společnosti PARKING HOUSE s. r. o., IČO: 08006628 se sídlem 1. května 
1696/1, 692 01 Mikulov, nabízená kupní cena 11.111 Kč za 1 m2. 
Uvedený způsob využití pozemku: stavba parkovacího domu o třech podzemních podlažích, 
nadzemní část bytový dům. Společnost nabízí městu odprodej jednoho z pater podzemního 
parkování za částku 24.400.000 Kč až 26.000.000 Kč, bez DPH. Kapacita míst pro město 
Mikulov je 52. 
  
Po otevření obálky č. j. MUMI 20020835 rada konstatuje, že k uvedenému zveřejnění byla 
doručena nabídka p. Štěpána Ballaie, bytem Dobré Pole č. 10, 691 81, Dobré Pole, nabízená 
kupní cena 12.381 Kč za 1 m2. 
Uvedený způsob využití pozemku: stavba parkovacího domu. Jednalo by se o vícepodlažní 
dům, který by byl částečně zapuštěný do terénu, a to v intencích možností a v souladu 
s platnými stavebními předpisy. 
  
Po otevření obálky č. j. MUMI 20020837 rada konstatuje, že k uvedenému zveřejnění byla 
doručena nabídka společnosti IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s. r. o., Jeremiášova 
803, Praha 5, nabízená kupní cena 11.200 Kč za 1 m2. 
Uvedený způsob využití pozemku: vybudování polyfunkčního parkovacího domu, 
s předpokladem minimálně 100 parkovacích míst – nadále jako placené parkoviště a dále 
komerční plochou přístupnou z ulice 22. dubna. 
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Rada města rozhodla předložit výše uvedené nabídky k projednání zastupitelstvu města. 
 
Věc je tedy na základě usnesení rady města předložena k rozhodnutí zastupitelstvu města, 
podrobnosti jednotlivých nabídek jsou uvedeny v přílohách.  
 
MPO uvádí celkové částky nabídnuté za pozemek: 

- PARKING HOUSE s. r. o., částka 23.344.211,- Kč, 
- Štěpán Ballai, částka částka, částka 26.012.481,- Kč, 
- IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s. r. o., částka 23.531.200,- Kč. 

 
Dle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení, v pl. zn. záměr obce mj. 
prodat hmotnou nemovitou věc je obec povinna zveřejnit na dobu nejméně 15 dnů před 
rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se 
k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit nabídky (jinak je právní jednání neplatné). 
Zveřejnění záměru nezavazuje obec k realizaci zveřejněné dispozice s obecním majetkem. O 
zveřejnění záměru dispozice s hmotnou nemovitou věcí obce rozhoduje dle ust. § 102 odst. 3 
zákona o obcích rada obce (tzv. „zbytková“ nevyhrazená pravomoc rady), pokud si to nevyhradí 
zastupitelstvo. Rozhodovat o prodeji hmotných nemovitých věcí je v ust. § 85 písm. a) zákona 
o obcích vyhrazeno zastupitelstvu obce.  
 
 
 
V Mikulově dne 7.7.2020 
Zpracoval Mgr. Petr Augustin 
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