
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
12. Rady města

konané dne 16.9.2019

Dispozice s majetkem - bezúpl.převod p.č. 367/8 a 367/7 v k.ú. Rokytno na Moravě do majetku 
města ( od ÚZSVM) - pod MK + ochranné pásmo

Na základě podané žádosti města u AOPK ČR a násl. u UZSVM o bezúplatný převod pozemků p.č. 367/7, 367/8 
v k.ú. Rokytno na Moravě do majetku města je nyní RM / ZM předkládán návrh smlouvy o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami (p.č. 367/8) a návrh na schválení bezúplatného 
převodu nemovité věci (p.č. 367/7) bez omezujících podmínek.

§85 písm. a) zákon o obcích

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s 
omezujícími podmínkami č.j.UZSVM/BZR/1585/2019-BZRM, a to pozemku p.č. 367/8 v obci Nové Město na 
Moravě a k.ú. Rokytno na Moravě z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro UZSVM do vlastnictví města 
Nové Město na Moravě, včetně omezujících podmínek v čl. IV. předloženého návrhu smlouvy.

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod vlastnického práva k nemovité věci, a to pozemku p.č. 
367/7 (989 m2)  v obci Nové Město na Moravě a k.ú. Rokytno na Moravě z vlastnictví ČR s příslušností 
hospodařit pro UZSVM do vlastnictví města Nové Město na Moravě.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Ze strany odboru SMM a osadního výboru MČ Rokytno je doporučováno  
bezúplatné převody pozemků z majetku ČR-UZSVM do majetku města 
schválit, dle návrhu usnesení ad I. a II.

Na vědomí:
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Předpokládaná doba trvání: 00:01

Text důvodové zprávy: Město podalo v roce 2017 na AOPK ČR žádost o bezúplatný převod 

pozemků p.č. 367/7 (989 m2) - zastavěn stavbou místní komunikace III. 
třídy, zpevněné hutněnou vrstvou živičné penetrace, v majetku města a 

p.č. 367/8 (51 m2) - je břehem přiléhajícím k této MK - silniční zeleň a 
obslužný pozemek, oba v k.ú. Rokytno na Moravě. AOPK ČR ji od 
1.3.2016 žádné pozemky státu nepřevádí ani neprodává, ale veškerý 
majetek, který shledá pro svoji činnost nepotřebným, předává 
UZSVM. Po prověření požadavku města byly pozemky prohlášeny za 
trvale nepotřebné a převedeny na UZSVM. Nyní bylo ze strany UZSVM 
přistoupeno k požadovanému bezúplatnému převodu předmětných 
pozemků do majetku města, a to z důvodu veřejného zájmu, v souladu s 
ustanovením §22 odst.3 z.č. 219/2000 Sb. Pozemek p.č. 367/8 je 
navrhováno převést s omezujícími podmínkami, tzn., že pozemek nelze, 
po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN, 
využívat ke komerčním účelům, nelze je pronajímat ani přenechat do 
pachtu, nelze jej převést ani zatížit ve prospěch třetí osoby.
Pozemek p.č. 367/8 je t.č. dotčen stavbou kanalizace, přičemž nyní 
probíhá na UZSVM řízení ve věci zřízení věcného břemene s tím, že 
městu bude tento pozemek převeden až po zavkladování tohoto VB do 
KN. Tento pozemek bude následně městu převeden bez omezujících 
podmínek.
Pozn.:
Město má ještě podanou žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 367/9 
v k.ú. Rokytno na Moravě na Státním pozemkovém úřadě (je rovněž 
součástí silničního ochranného pásma MK na p.č. 367/7). Převod bude 
realizován až po převodu výše uvedených pozemků od UZSVM do 
majetku města.

Materiál obsahuje: Příloha - snímek + OV (Veřejná)
Příloha - Smouva o bezúplatném převodu s omezujícími podmínkami 
(Veřejná)

Materiál projednán: OV MČ Rokytno

Přizváni:
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