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Žádost o poskytnutí informace  
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
Žádost o informaci ze 7. listopadu 2017: 
 
Dobrý den, 
  
ve smyslu výše uvedeného zákona Vás tímto, zdvořile, žádám o poskytnutí následujících informací: 

Z jakého důvodu rada města Bíliny zrušila cenovou mapu? 

Za informaci předem děkuji. 

 
XY 

 
Odpověď na žádost o informaci z 14. listopadu 2017: 
 
Město Bílina obdrželo 07.11.2017 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte o: 
 
Informaci z jakého důvodu rada města Bíliny zrušila cenovou mapu. 
 
Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující: 
O zrušení Cenové mapy stavebních pozemků města Bíliny, která byla vydána jako cenový předpis 
obecně závaznou vyhláškou č. 8/2013 rozhodlo Zastupitelstvo města dne 2.11.2017 vydáním obecně 
závazné vyhlášky č. 5/2017. 
Důvodem pro zrušení tohoto cenového předpisu mimo jiné bylo: 

 Současné ceny v cenové mapě neodpovídají trhu. Pro srovnání - v době jejího vzniku, byla 
základní cena stavebních pozemků v Bílině určena na 200 Kč/m2. Současná základní cena je 
dle platných právních předpisů cca 613 Kč/m2 (zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, 
ve znění vyhlášky č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška, vyhlášky č. 443/2016 Sb., o 
provedení některých ustanovení zákona) 

 Dle těchto právních předpisů má být každý rok, koncem roku provedena aktualizace cenové 
mapy, tj. doplnění cen podle skutečných prodejů na celém území obce (včetně těch mezi 
občany). 

Vzhledem k tomu, že obyvatelé tyto převody, respektive ceny nehlásí a katastrální úřad neumí podat 
takovou souhrnnou informaci, je šetření pro provedení aktualizace cenové mapy časově velmi 
náročné. Odbor nemovitostí a investic nemá pro takovou práci dostatečnou kapacitu, bylo by tedy 
nutné najmout externího pracovníka nebo firmu, která by takové šetření každý rok provedla. Podle 
předchozích zkušeností trvá celý proces aktualizace cenové mapy včetně legislativních náležitostí 
minimálně půl roku, s tím že koncem roku je třeba začít znovu (výběrové řízení na zhotovitele, 
odsouhlasení veškerých podkladů ministerstvem financí, schválení vyhlášky v ZM, vyvěšení na úřední 
desce včetně všech příloh po dobu zákonné lhůty a odeslání vyhlášky na ministerstvo). 

 Finanční náklady - na aktualizaci v roce 2013 bylo vynaloženo 125 840 Kč. 

 Cenové předpisy se mění čím dál častěji a cena v Cenové mapě potom nemusí vždy 
odpovídat tržní ceně. 

 

 K tomuto rozhodnutí přispěl i fakt, že město Bílina, bylo jedním z 10 obcí, které využívají při 
prodeji pozemků cenovou mapu. Ostatní obce v České republice Cenovou mapu stavebních 
pozemků nemají a prodej se uskutečňuje za cenu, dle znaleckých posudků.  
 

S pozdravem  
 
Ing. Jaroslav Bureš, MBA  
vedoucí odboru nemovitostí a investic 
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