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Mě s to N o v é Mě s to n a Mo r a v ě

N Á V R H

U S N E S E N Í

2. Z ast upi t el st va měst a
konaného dne 10. 12. 2018
Dispozice s majetkem - budoucí přijetí daru p.č. 3909 v k.ú. NMNM a části p.č. 335 v k.ú. Jiříkovice
u NMNM (pozemky vč. stavby silnice III/35315 - Kraj Vysočina)
Město svou žádostí ze dne 17.4.2018 požádalo Kraj Vysočina o bezúplatný převod opravené silnice III/35315,
včetně pozemků, na níž se předmětná silnice nachází, do svého majetku. Jedná se o úsek od křižovatky se
silnicí III/35314 v ulici Vlachovická v Novém Městě na Moravě až po garáže v místní části města Nové Město na
Moravě v Jiříkovicích. Záměr budoucího přijetí daru je předkládán k projednání.

§ 85 písm. b) zákona o obcích
I. Zastupitelstvo města schvaluje
budoucí bezúplatný převod (dar) pozemků parc. č. 3909 o výměře 8157 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě
a části parc. č. 335 v rozsahu dle situačního zákresu v k. ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, včetně
stavby silnice III/35315 nacházející se na předmětných pozemcích, a to z majetku Kraje Vysočina, Žižkova
1882/57, 586 01 Jihlava, IČ: 708 90 749 do majetku města Nového Města na Moravě, Vratislavovo nám.
103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 s tím, že podmínkou uzavření darovací smlouvy je
realizace celoplošné opravy povrchu předmětné komunikace ze strany budoucího dárce.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel:

Stanislav Marek

Schvalovatel:

Ing. Radek Fila

Zpracovatel:

Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření:

Odborem SMM je doporučováno budoucí dar, v souladu s návrhen
usnesení, přijmout.
RM č. 2 dne 3.12.2018 majetkovou dispozici projednala a doporučila ZM
ke schválení.
Žádost o bezúplatný převod byla podána na kraj dle zadání vedení
města.

Na vědomí:

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk
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Předpokládaná doba trvání:

00:05

Text důvodové zprávy:

Tato silnice se nachází na pozemku p.č. 3909 v k.ú. NMNM a části p.č.
335 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě.
Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění,
jsou silnice III. třídy určeny ke vzájemnému spojení obcí nebo jejich
napojení na ostatní pozemní komunikace a místní komunikace a slouží
převážně místní dopravě na území obce. V tomto případě se jedná o
silnici spojující místní část Jiříkovice s městem Nové Město na Moravě a
je převážně využívána jejími občany a návštěvníky sjezdovky na
Harusově kopci, takže svým využitím plní spíše funkci místní komunikace.
Kraj Vysočina žádost města projednal a v ZK schválil uzavření budoucí
darovací smlouvy s městem s tím, že darovací smlouva bude
uzavřena až po celkové opravě této silnice ze strany KSUS.

Materiál obsahuje:

Příloha - zákres bud. daru - MK Jiříkovice (Veřejná)

Materiál projednán:

RM č. 2 dne 3.12.2018

Přizváni:
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