
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 18.5.2020

Dispozice s majetkem - záměr bezúplatného převodu části p. č.2463/6 a p.č. 2463/14 v k. ú. 
NMNM (nad Billou) 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 byly vytipovány pozemky p.č.2463/6 (část) a p.č. 2463/14 v k.ú. NMNM - dle 
situačního zákresu (lokalita obora nad Billou), jež by tyto podmínky měly splňovat. Při podání žádosti je 
požadováno, mimo jiné, doložení usnesení ZM o udělení souhlasu města s podáním této žádosti.

§85 písm. a) zákon o obcích

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města vyslovit souhlas s podáním žádosti o bezúplatný převod nemovitých věcí dle § 7 odst. 
1 písm. e) zákona č. 503/2012 Sb., a to části  pozemku parc. č. 2463/6 (v rozsahu dle situačního 
zákresu) a parc. č. 2463/14 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, a 
to na základě stanoviska odboru SŽP-územní plán.

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. Část 
předmětného pozemku p.č. 2463/6 a p.č. 2463/14 v k.ú. 
NMNM jsou určeny územním plánem k zastavění veřejně 
prospěšnou stavbou WD34 - homogenizace silnice I/19 a je 
součástí zastavitelné plochy Z23 - Plochy dopravní 
infrastruktury - silniční (DS).

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

Materiál projednán: se zástupcem vedení města

Přizváni:
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