
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
12. Zastupi te lstva města

konaného dne 26.9.2016

Dispozice s majetkem - souhlasné prohlášení ( p.č. 3916/5 v k.ú. NMNM - ÚZSVM )

Město obdrželo od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) návrh 

souhlasného prohlášení, dle něhož by měl být pozemek p.č.3916/5 o výměře 1159  m2 v k.ú. Nové Město na 
Moravě - ostatní plocha, silnice převeden z majetku města do majetku ČR ÚZSVM. Jedná se o pozemek pod 
částí krajské silnice vedoucí z NMNM směrem do Pohledce.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
Souhlasné prohlášení uzavřené mezi ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupený Mgr.Ivo Popelkou, ředitellem Územního pracoviště 
Brno, IČ:697 97 111 a městem Novým Městem na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám.103, Nové Město 
na Moravě, IČ: 002 94 900, jejímž předmětem je převod pozemku p.č.3916/5 ostatní plocha, silnice o 

výměře 1159 m2 v  k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku města do majetku ČR-Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových - dle přílohy.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Dana Wurzelová

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem ISM je doporučováno souhlasné prohlášení schválit, a to s 
ohledem na zdůvodnění ÚZSVM podložené průkaznými dokumenty.
Předložená problematika byla projednána a doporučena ZM na 26.schůzi 
RM konané dne 27.6. 2016.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Pozemek p.č.3916/5 v k.ú. NMNM je dosud (dle všech doložených listin) 
neoprávněně zapsán na LV 1 s vlastnickým právem pro město Nové 
Město na Moravě, a to na základě z.č. 172/1991 Sb. Pozemek byl 
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původně zapsán na LV 10001 s vlastnickým právem pro pro čsl.stát, 
MěNV Nové Město na Moravě, ačkoliv měl správně být zapsán na LV 2 s 
vlastnickým právem pro čsl.stát, ONV Žďár nad Sázavou (detailní popis 
důvodů je popsán v listině, která je přílohou tohoto materiálu).
Pozemek p.č. 3916/5 je zastavěn silniční komunikací II/360. Pozemek, na 
němž je předmětná komunikace situována, byl ke dni 31.12.1949 v 
pozemkové knize zapsán jako veřejný majetek, tudíž aplikace ust.§1 z.č. 
172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví 
obcí nebyly splněny.
Město tuto komunikaci nemá v pasportu komunikací, tato je udržována 
KSÚS.
Pozemek p.č.3916/5 v k.ú. Nové Město na Moravě je tak ve vlastnictví 
ČR, přičemž příslušnost hospodařit s tímto pozemkem má ÚZSVM. Převod 
předmětného pozemku do vlastnictví ČR bude realizován Souhlasným 
prohlášením, jež je přílohou tohoto materiálu.
Prohlášení bude podkladem k provedení vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí ve prospěch ČR.

Materiál obsahuje: Příloha - souhlasné prohlášení + stanovisko UZSVM + situační snímek 
(Veřejná)

Materiál projednán: RM č. 26 dne 27.6.2016

Přizváni:
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