
Město Nové Město na Moravě

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

konaného dne 25.6.2018

Dispozice s majetkem- přijetí darů od Kraje Vysočina (lokality cyklo Nečasova a chodník Pohledec)

1. V rámci projekční přípravy Cyklostezky ul. Nečasova vyvstala nutnost vykoupení stěžejních pozemků, jež 
nebyly v majetku města, neboť záměrem vedení cyklotrasy je vytěsnit cyklisty z krajně nebezpečného 
úseku na kruhovém objezdu na silnici I. třídy č.19. Tento záměr vychází ze schválené koncepce cyklotras v 
rámci Kraje Vysočina. Za uvedeným účelem je navrhován přílušný převod posledního pozemku p.č.3788/6 

o výměře 21 m2  v k.ú. NMNM, ve vlastnictví Kraje Vysočina ( dále jen vlastník).
2. V souvislosti s přípravou stavby "Chodník Pohledec podél silnice II/360" vyvstala nutnost převodu části 

p.č. 570/1 v k.ú. Pohledec, jež je ve vlastnictví Kraje Vysočina ( dále jen vlastník).

§ 85 písm. a) zák. o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod (dar) nemovité věci, a to pozemku p.č. 3788/6 ostatní plocha, silnice o výměře 21 m2 s 
veškerými součástmi a příslušenstvím v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku Kraje Vysočina, se 
sídlem Žižkova 57, Jihlava, IČ: 708 90 749 do majetku města Nového Města na Moravě, se sídlem 
Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900

II. Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod (dar) nemovité věci, a to části pozemku p.č. 570/1 o výměře 83 m2 (dle GP p.č. 
570/3 ) s veškerými součástmi a příslušenstvím v k.ú.Pohledec, a to z majetku Kraje Vysočina, se sídlem 
Žižkova 57, Jihlava, IČ: 708 90 749 do majetku města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo 
nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření:
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Ze strany odboru SMM je doporučováno schválit přijetí darů, v  souladu s 
návrhen usnesení ad I. a ad II.
RM č. 55 dne 11.6.2018 doporučila materiál ZM ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:01

Text důvodové zprávy: Ze strany vlastníka byl odsouhlasen bezúplatný převod obou pozemků do 
majetku města, a to usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina.

Materiál obsahuje: Příloha - Situační zákres cyklo Nečasova (Veřejná)
Příloha - Sitauční zákres chodník Pohledec (Veřejná)

Materiál projednán: ZK Vysočina

Přizváni:
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