
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 14.9.2020

Dispozice s majetkem - směna části p.č. 50/1 za část p.č. 35 + VB na p.č. 50/3 v k.ú. Studnice u 
Rokytna - umístění dešťové kanalizace v majetku města)

Město obdrželo žádost (dále jen žadatel)░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Studnice ░  a to o odprodej části p.č. 50/1 

(cca 210 m2) v k.ú. Studnice u Rokytna. Město podmínilo převod části pozemku z majetku města směnou s tím, 
že usnesením RM č. 22 ze dne 16.3.2020 bylo schváleno zveřejnění záměru směny částí pozemků. RM je 
předkládán k projednání návrh směny příslušných pozemků a návrh na schválení zřízení věcného břemene ve 
prospěch města.

§85 písm. a) zákon o obcích

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků v k.ú. Studnice u Rokytna, a to jak následuje:

převod části p.č. 50/1 o výměře 216 m2 (dle GP p.č. 50/3) z majetku města do majetku ░░░░ ░░░░ 

░░░ bytem Studnice ░ a převod části p.č. 35 o výměře 216 m2 (dle GP p.č. 35/2) z majetku  ░░░░ 
░░░░ ░░░ bytem Studnice ░ do majetku města, a to bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních 
stran s tím, že ░░░░ ░░░░ ░░ uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene 
- ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  trpět na části pozemku  p.č. 50/3 v k.ú.Studnice u Rokytna umístění 
dešťové kanalizace, v rozsahu vymezeném v GP č. 207-2/2020, a to ve prospěch oprávněného z věcného 
břemene  - města Nové Město na Moravě. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu určitou - po 
dobu životnosti stavby a bezúplatně.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření:
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Odborem SMM je směna částí předmětných pozemků a zřízení VB ve 
prospěch města doporučováno- dle návrhu usnesení. 
Žádost byla postoupena k vyjádření osadnímu výboru MČ Studnice a 
komise dopravní a majetkové s tím, že tito vyslovili  s požadovaným 
prodejem, resp. směnou souhlas.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Žádost byla projednána v rámci kolečka MST s tím, že dle sdělení správce 
majetku města se na části předmětného pozemku  v majetku města, jež 

je navrhován k převodu (p.č. 50/3 - 216 m2), nachází  stávající hlavní 
stoka dešťové kanalizace v majetku města. Na této části pozemku je 
požadováno zřídit ve prospěch města věcné břemeno.
Město za část tohoto pozemku požaduje část pozemku p.č.35 ( dle GP 

p.č. 35/2) z majetku žadatele, a to o shodné výměře 216 m2

Pozemky je navrhováno směnit bez jakýchkoliv finančních nároků obou 
smluvních stran.
Záměr směnit pozemky byl zveřejněn na úřední desce úřadu ve dnech 3. 
-19.8.2020.

Materiál obsahuje: Příloha - žádost (Veřejná)
Příloha - návrh směny + GP + stanovisko OV MČ (Veřejná)
Příloha - zákres VB v GP (Veřejná)

Materiál projednán: v osadním výboru MČ Studnice
v kolečku MST
v komisi dopravní a majetkové
na jednání všech OV MČ
RM č. 22 dne 16.3.2020

Přizváni:
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