
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 - záměr bezúplatného převodu p. č. 3015/4 - 710 m2 v k. ú. NMNM 
(Purkyňova ) do majetku města od ČR - SPU

V návaznosti na stanovené podmínky ČR - SPU na bezúplatné převody pozemků dle § 7 odst.1 písm. e) z.č. 

503/2012 Sb. do majetku města byl vytipován pozemek p.č. 3015/4 (710 m2) v k.ú. NMNM (ul. Purkyňova), jež 
by tyto podmínky měl splňovat. Při podání žádosti je požadováno doložení usnesení ZM o udělení souhlasu 
města s podáním této žádosti, proto je předkládán tento materiál.

§85 písm. a) zákon o obcích

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města souhlasit s podáním žádosti o bezúplatný převod nemovité věci dle § 7 odst. 1 písm. 

e) zákona č. 503/2012 Sb., a to pozemku parc.č.3015/4 trvalý travní porost o výměře 710 m2 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.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: SPÚ převádí na obce bezúplatně pozemky, které jsou v zastavěném 
území obce nebo zastavitelné ploše obce a v platném ÚP  určeny k 
zastavění veřejně prospěšnou stavbou, rozhodnutím o umístění stavby k 
zastavění veřejně prospěšnou stavbou, zastavěné  budovami nebo 
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stavbami, které jsou ve vlastnictví obce a k realizaci veřejné zeleně, 
což je podmínka, kterou město splňuje pro tento uvažovaný 
bezúplatný převod. 

Materiál obsahuje: Příloha - SPU snímky (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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