
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 - záměr zřízení služebnosti cesty a stezky na části p.č. 283/9 v k.ú. Olešná 
na Moravě

Město obdrželo žádost ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem Zlín ( dále jen žadatelka), a to o zřízení služebnosti 
cesty a stezky na  části p.č. 283/9 v k.ú. Olešná na Moravě. -  v rozsahu dle zákresu, v majetku města.
Žádost je nyní předkládána k projednání a rozhodnutí, zda má/nemá být předložen RM ke schválení záměr 
zřízení předmětné služebnosti cesty a stezky.

§85 písm. a) zákon o obcích

I. Rada města schvaluje
záměr zřízení služebnosti cesty a stezky na části p.č. 283/9 v k.ú.Olešná  na Moravě, dle situačního 
zákresu.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM není doporučováno zřízení služebnosti cesty a 
stezky na části předmětného pozemku, a to zejména s ohledem na 
nedoporučující stanovisko OV MČ Olešná.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Žadatelka zakoupila v obci Olešná č.p. 99 s tím, že v žádosti zmiňuje 
obavy, že jelikož v jejím sousedství došlo ke změně vlastníka pozemků a 
realizovala se zde výstavba roubenek "mohla by mít v budoucnu problém 
s příjezdem a parkováním v blízkosti domu" Pozemek je veřejným 
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prostranstvím, volně všem přístupným nikoliv místní nebo účelovou 
komunikací, na níž by bylo možno služebnost příjezdu teoreticky zřídit.
Žádost byla projednána v rámci pracovní porady majetkové MST s tím, že 
správci majetku neměli k navrhovanému zřízení VB námitek, vyjma 
správce VO, který uvádí, že na pozemku p.č. 283/9 se nachází zařízení 
VO, dále jsou zde uzávěry pitné vody v pronájmu VaS a sítě NN v 
majetku EG ( toto konstatování by však na případné zřízení služebnosti 
nemělo vliv).
OV MČ Olešná však  zásadně odmítá jakékoliv zřizování věcného 
břemene na p.č. 283/9 v k.ú. Olešná na Moravě, a to zejména z 
důvodu, že zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu na 
obecním pozemku postrádá smysl, neboť tento je volně 
přístupný a není to jediný přístup k nemovitosti 
žadatelky. Rovněž OV odmítá tvrzení žadatelky, že pozemek 
udržuje a uvádí, že toto tvrzení se nezakládá na pravdě.

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

Materiál projednán: v pracovní poradě MST majetkové

Přizváni:
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