
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 26.8.2021

Dispozice s majetkem - směna pozemků část p.č. 133/1,p.č. 129/2 x část p.č. 130 a část p.č. 
133/3 v k.ú. Rokytno na Moravě

Město obdrželo žádost ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Brno (zast.░░░░ ░░░░ ░░░ , dále jen žadatel, o odprodej 
p.č. 129/2 a části p.č. 133/1 v k.ú. Rokytno na Moravě, město však podmínilo převod směnou, která je nyní 
předkládána k projednání.

§ 85 písm.a) zákona o obcích

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení směnu nemovitých věcí - pozemků v k. ú. Rokytno na Moravě, a to jak 
následuje:
- převod z majetku města do majetku ░░░░ ░░░░ ░░ bytem░░░░ ░░░░ , 602 00 Brno část p. 

č. 133/1 (dle GP p.č. 133/4) o výměře 12 m2  a p.č. 129/2 o výměře 18 m2

- převod z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem░░░░ ░░░░ 602 00 Brno  do majetku města díl "c" z 

p.č. 130 o výměře 22 m2  a díl "d" z p.č. 133/3 o výměře 47 m2
bez jakýchkoliv finančních doplatků obou smluvních stran s tím, že ░░░░ ░░░░ ░  uhradí správní 
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM, jakož i OV MČ Rokytno je směna pozemků, v souladu s 
návrhem usnesení, doporučována.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy:
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Žadatel zakoupil nemovitost v obci Rokytno (tzv. Arche), přičemž 
následně bylo zjištěno, že část stavby je umístěna na pozemku p.č. 129/2 
(18 m2) v majetku města a část pozemku p.č. 133/1 (12 m2) je vjezdem 
k dané nemovitosti. Při geometrickém zaměřování bylo následně zjištěno, 
že části pozemků p.č. 130 a 133/3 v majetku žadatele je zastavěna 
stavbou MK v majetku města.
Žádost byla projednána v pracovní poradě MST a v osadním výboru MČ 
Rokytno, a to bez námitek.
Z majetku města je navrhováno směnit 30 m2 a z majetku žadatele 69 
m2.
Pozemky je navrhováno směnit bez jakýchkoliv finančních doplatků obou 
smluvních stran, neboť pozemky převáděné z majetku města mají vyšší 
hodnotu (zastavěné stavbou). Žadatel uhradí správní poplatek spojený s 
návrhem na vklad do KN.
Oznámení o disponování s majetkem města bylo zveřejněno na úřední 
desce ve dnech 29.6. - 16.7.2021.

Materiál obsahuje: Příloha - žádost + snímek + GP + OV (Veřejná)

Materiál projednán: kolečko MST

Přizváni:
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