
Město Nové Město na Moravě

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

konaného dne 29.4.2019

Dispozice s majetkem - záměr bezúplatného převodu p.č. 3494/5 (3329 m2) a části p.č. 3495/57 
(cca 9850 m2) v k.ú. NMNM (Holubka) do majetku města od ČR- SPU

Po schválení nového ÚP obce NMNM vyvstala možnost bezúplatného převodu pozemků dle § 7 odst.1 písm. e) 

z.č. 503/2012 Sb., a to p.č. 3494/5 o výměře  3329 m2 a části p.č. 3495/57 o výměře cca 9850 m2 v k.ú. 
NMNM  v lokalitě na Holubce od ČR- SPÚ do majetku města s tím, že při podání žádosti je požadováno doložení 
usnesení ZM o udělení souhlasu města s podáním této žádosti. Následně bude vyhotoven na náklady města GP 
a odsouhlasen SPÚ a poté bude moci následovat vlastní převod nemovitostí do majetku města.

§85 písm. a) zákon o obcích

I. Zastupitelstvo města souhlasí
s podáním žádosti o bezúplatný převod nemovitých věcí dle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 503/2012 Sb., a 

to pozemků parc.č. 3494/5 o výměře 3329 m2 a části parc.č. 3495/57 o výměře cca 9850 m2, vše v k.ú. 
Nové Město na Moravě, z majetku ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový 
úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 do majetku města Nové Město na Moravě, Vratislavovo 
nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900.

Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM je doporučováno k podání žádosti SPÚ vyslovit souhlas.
RM dne 15.4.2019 doporučila ZM vyslovit souhlas k podání 
žádosti.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy:
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SPÚ převádí na obce bezúplatně pozemky, které jsou v zastavěném 
území obce nebo zastavitelné ploše obce a v platném ÚP jsou určeny k 
zastavění veřejně prospěšnou stavbou, rozhodnutím o umístění stavby k 
zastavění veřejně prospěšnou stavbou, zastavěné  budovami nebo 
stavbami, které jsou ve vlastnictví obce a k realizaci veřejné zeleně, 
což je podmínka, kterou město dle platného ÚP splňuje pro 
tento uvažovaný bezúplatný převod. 
Další omezení (vyjma omezení platným ÚP) např. věcná, časová 
v disponováním s nemovitostmi vyplynou z příslušné smlouvy o 
převodu. 
Jelikož u jednoho z pozemků by se jednalo o převod pouze části 
pozemku a není známa přesná výměra a tudíž není možno 
nechat tento bezúplatný převod schválit v ZM, požaduje PÚ při 
podání žádosti doložit od města usnesení ZM ve věci udělení 
souhlasu s podáním předmětné žádosti.

Materiál obsahuje: Příloha - situační zákres + výřez z ÚP Holubka (Veřejná)

Materiál projednán: RM dne 15.4.2019

Přizváni:
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