
Město Nové Město na Moravě

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

konaného dne 25.11.2019

Dispozice s majetkem - bezúpl. převod p.č. 81/2, 81/3 v k.ú. Olešná na Moravě do majetku města 
(ÚZSVM) - pod MK

Na základě podané žádosti města u UZSVM ČR o bezúplatný převod pozemků p.č. 81/2, 81/3 v k.ú. Olešná na 
Moravě do majetku města je nyní předkládán návrh na bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitým 
věcem do majetku města, neboť pozemky jsou zastavěny stavbou chodníku ve vlastnictví města.

§85 písm. a) zákon o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem, a to pozemků p.č. 81/2 o výměře 8 m2 a 

p.č. 81/3 o výměře 6 m2 v k.ú. Olešná na Moravě z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit 
pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 
Praha 2 do majetku města Nového Města na Moravě.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Ze strany odboru SMM  je doporučováno  bezúplatný převod pozemků z 
majetku ČR-UZSVM do majetku města schválit.
RM dne 21.10.2019 doporučila ZM ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:01

Text důvodové zprávy: Město realizovalo v roce 2016 stavbu chodníku v obci Olešná. Stavba 
byla částečně financována z rozpočtu SFDI (st. fond dopravní 
infrastruktury) a jelikož stavbou chodníku byl dotčen i pozemek ve 
vlastnictví ŘSD, byl ze strany SFDI vznesen požadavek o doložení 
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právního vztahu města k částem pozemku p.č. 81. Ze strany SFDI bylo 
navrženo uzavřít s vlastníkem (ŘSD) smlouvu o výpůjčce, a to na dobu 
udržitelnosti akce, t.j. na 8 let (do 31.12.2025). Dle novely z.č. 
219/2000Sb. nemůže ŘSD přímo převádět pozemky na obce, města, ale 
převod je nutno řešit přes ÚZSVM. Město proto požádalo v roce 2018 
ŘSD o prohlášení tohoto majetku za nepotřebný a následně aby jej 
převedli na UZSVM. Po téměř dvou letech se podařilo dojednat 
bezúplatně převod těchto pozemků od UZSVM do majetku města.

Materiál obsahuje: Příloha - zákres (Veřejná)

Materiál projednán: RM dne 21.10.2019

Přizváni:
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