
Město Nové Město na Moravě

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

konaného dne 1.6.2020

Dispozice s majetkem - převod pozemků p.č. 453/9, 453/14 v k.ú.Slavkovice z majetku města - 
Souhlasné prohlášení

Město obdrželo od ŘSD ČR  návrh - výzvu na majetkové vypořádání pozemků, jež nejsou v jejich vlastnictví a 
jsou zastavěny stavbami silnic I. třídy, přičemž tyto pozemky město nabylo do svého vlastnictví neoprávněně. 
Narovnání vlastnického vztahu je navrhováno dořešit souhlasným prohlášením.
Předložené Souhlasné prohlášení  je předkládáno ZM k projednání.

§85 písm. a) zákon o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření Souhlasného prohlášení s tím, že smluvní strany město Nové Město na Moravě a Ředitelství silnic 

a dálnic ČR souhlasně prohlašují, že pozemky parc.č. 453/9 (4876 m2) - silnice a parc.č. 453/14 (28 m2) - 
silnice v k.ú. Slavkovice nepřešly dle z.č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do 
vlastnictví obcí, v platném znění, z vlastnictví státu do vlastnictví města Nové Město na Moravě, nýbrž 
zůstaly ve vlastnictví ČR a příslušnost hospodařit s nimi svědčí Ředitelství silnic a dálnic ČR, a to dle přílohy 
č. 2.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odbor SMM doporučuje navrhované Souhlasné prohlášení - dle návrhu 
usnesení, schválit.
RM dne 16.3.2020 doporučila ZM ke schválení.
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Katastrální úřad pro Vysočinu provedl  zápis vlastnického práva formou 
záznamu do KN podle prohlášení města z roku 2005, s odkazem na ust. § 
1 z.č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do 
vlastnictví obcí a vyznačil vlastnické právo k rozsáhlému souboru 
pozemků ( tehdy zapsaných na přechodovém listu vlastnictví LV 10001), 
mimo jiné i k pozemkům p.č. 453/9 a 453/14 v k.ú. Slavkovice. Ke dni 
účinnosti tohoto zákona, t.j. ke dni 24.5.1991 se na předmětných 
pozemcích nacházela stavba silnice I. třídy I/19 ve vlastnictví státu, k níž 
příslušelo právo hospodaření Správě a údržbě silnic Jihlava. Město tedy s 
těmito pozemky nehospodařilo a ani hospodařit  žádným způsobem 
nemohlo. Neprokázalo tak jednu z podmínek, s jejichž splněním zákon 
spojoval přechod vlastnického práva z majetku ČR do majetku obcí a
předmětné pozemky tak byly na LV č.1 jako majetek obce 
zapsány chybně.
K takovýmto chybám při aplikaci z.č. 172/1991 Sb. došlo, dle sdělení KÚ, 
u mnoha obcí a nyní dochází k nápravám prostřenictvím těchto 
souhlasných prohlášení.
Oznámení o disponování s majetkem města bylo zveřejněno na úřední a 
elektronické desce úřadu ve dnech 25.2. - 13.3.2020.

Materiál obsahuje: Příloha - č.1 ŘSD- výzva + snímky (Veřejná)
Příloha - č.2 Souhlasné prohlášení (Veřejná)

Materiál projednán: v kolečku
s vedením města
v RM 16.3.2020

Přizváni:
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