
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 7.6.2021

Dispozice s majetkem - bezúpl. převod p.č. 367/9 v k.ú. Rokytno na Moravě (SPÚ) - silniční 
pomocný pozemek

Městu byl, na základě podané žádosti, bezúplatně převeden pozemek p. č. 367/7 v k. ú. Rokytno na Moravě 
(pozemek pod MK), a to od ČR - ÚZSVM.
Nyní město požádalo Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ) o bezúplatný převod pozemku p.č. 367/9 (175 

m2) v k. ú. Rokytno na Moravě, jež tvoří silniční pomocný pozemek k pozemku p. č. 367/7 do majetku 
města. RM / ZM je předkládán návrh na bezúplatný převod vlastnického práva k předmětné nemovité věci.

§85 písm. a) zákon o obcích

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města  schválit bezúplatný převod vlastnického práva k nemovité věci, a to k pozemku p. č. 

367/9 o výměře 175 m2 v obci Nové Město na Moravě a k. ú. Rokytno na Moravě, z vlastnictví ČR, s 
příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 
Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 013 12 774, do vlastnictví města Nové Město na Moravě, se sídlem 
Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Ze strany odboru SMM je doporučováno  bezúplatný převod pozemku z 
majetku ČR-SPÚ do majetku města schválit, dle návrhu usnesení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Ze strany SPÚ je požadováno, ještě před jejich rozhodnutím o 
bezúplatném převodu pozemku do majetku města, doložit usnesení ZM.
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Materiál obsahuje: Příloha - situační zákres (Veřejná)

Materiál projednán: na zasedání OV MČ

Přizváni:
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