
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 odprodeje částí p.č.225 a 214/1 v k.ú. Studnice u Rokytna

Město obdrželo žádosti (dále jen žadatelé)

1. paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , a to o odprodej částí  pozemků p.č. 225 a 214/1 ( cca 330 m2 ) v 
k.ú.Studnice u Rokytna

2. ing. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , a to o odprodej části  pozemku p.č.225 (cca 370  m2 ) v k.ú.Studnice u 
Rokytna

Žádosti jsou nyní předkládány k projednání a rozhodnutí, zda má/nemá být zveřejněn záměr prodeje, případně 
v jakém rozsahu.

§85 písm. a) zákon o obcích

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru odprodeje částí pozemků p.č. 225 a p.č. 214/1 o 

výměře cca 330 m2 a části pozemku p.č. 225 o výměře cca 370 m2 v k.ú. Studnice u Rokytna, v rozsahu 
dle situačního zákresu.

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru odprodeje částí pozemků p.č. 225 a p.č. 

214/1 a části pozemku p.č. 225 v k.ú. Studnice u Rokytna, v rozsahu dle přílohy č.1 ( cca v polovičním 
rozsahu ve srovnání s návrhem usnesení ad I.)

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření:
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Odborem SMM není odprodej částí předmětných pozemků doporučován, 
a to zejména z důvodu nesouhlasného stanoviska osadního výboru MČ 
Studnice.
Osadní výbor MŠ Studnice nedoporučil odprodej.
Dopravní a majetková komise doporučuje odprodej pouze částí pozemků, 
viz důvodová zpráva.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Oba žadatelé předmětné části pozemků užívají nyní na základě nájemní 
smlouvy od roku 2012, a to jako zahradu.
Žádosti byly postoupeny k vyjádření osadnímu výboru MČ obce Studnice 
s tím, že tento odprodej částí pozemků nedoporučil s  tím, že 
nechtějí prodávat žádné obecní pozemky.
Žádosti byly rovněž projednány v rámci kolečka MST s tím, že jednotliví 
správci majetku nevyslovili žádné námitky k případnému prodeji.

Žádosti byly projednány v komisi dopravní a majetkové s tím, že 
DMK doporučuje poskytnout k prodeji pouze část požadované 
výměry (výměry snížit na polovinu podélně souběžně s hranicí 
pozemku č. 226 - k prodeji část přiléhající k pozemku žadatelů) 
z důvodu možného budoucího využití městem - komunikace 
apod.

Materiál obsahuje: Příloha - Źádost + snímek + OV Pecklová (Veřejná)
Příloha - žádost + snímek + snímek Strejček (Veřejná)
Příloha - příloha č.1 k usnesení ad II. (Veřejná)

Materiál projednán: v osadním výboru MČ Studnice
v kolečku MST
komise DMK

Přizváni:
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