MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2020

Bod programu:
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Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor správy majetku

Zpracoval:

Ing. Radomír Bradáč
Bc. Ludmila Bortlová

Název bodu:

Záměr na prodej části pozemku parc.č. 2459/1 v k.ú. Hranice

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. neschvaluje/schvaluje
záměr na prodej části pozemku parc. č. 2459/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
Hranice žádost varianta: ......... ( A , B, C)
výchozí cena prodeje: v místě a čase obvyklá ke dni schválení prodeje
za podmínek:
• zájemce je povinen nejpozději 10 dnů před projednáním prodeje v zastupitelstvu města
sepsat protokol o projednání a složit na účet města Hranic jistotu ve výši 10% z výchozí ceny
stanovené usnesením rady města;
• v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města nebude předmětná nemovitost
prodána, složená jistota bude vrácena a to do 14 dnů ode dne přijetí usnesení o prodeji
předmětné nemovitosti;
• pokud zájemce od žádosti odstoupí před popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji
předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši složené jistoty;
• v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města bude předmětná nemovitost
prodána, složená jistota bude považována za zálohu kupní ceny;
• nabyvatel podepíše kupní smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy
a uhradí celou kupní cenu a příp. náklady na vypracování geometrického plánu a znaleckého
posudku nejpozději do 60 dnů ode dne kdy kupní smlouvu podepíše. V případě, že nedojde
ke splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele pozbude usnesení zastupitelstva města o
prodeji předmětné nemovitosti platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu
smluvní pokutu ve výši složené jistoty a prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit;
• nabyvatel uhradí náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí před
podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy;

• smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé
kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy;
• poplatníkem daně z nabytí je nabyvatel vlastnického práva.
T: 19. 03. 2020
O: Ing. Radomír Bradáč

2. neschvaluje/schvaluje
záměr na prodej části pozemku parc. č. 2459/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
Hranice žádost manželů varianta D
výchozí cena prodeje: v místě a čase obvyklá ke dni schválení prodeje
za podmínek:
• zájemce je povinen nejpozději 10 dnů před projednáním prodeje v zastupitelstvu města
sepsat protokol o projednání a složit na účet města Hranic jistotu ve výši 10% z výchozí ceny
stanovené usnesením rady města;
• v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města nebude předmětná nemovitost
prodána, složená jistota bude vrácena a to do 14 dnů ode dne přijetí usnesení o prodeji
předmětné nemovitosti;
• pokud zájemce od žádosti odstoupí před popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji
předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši složené jistoty;
• v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města bude předmětná nemovitost
prodána, složená jistota bude považována za zálohu kupní ceny;
• nabyvatel podepíše kupní smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy
a uhradí celou kupní cenu a příp. náklady na vypracování geometrického plánu a znaleckého
posudku nejpozději do 60 dnů ode dne kdy kupní smlouvu podepíše. V případě, že nedojde
ke splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele pozbude usnesení zastupitelstva města o
prodeji předmětné nemovitosti platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu
smluvní pokutu ve výši složené jistoty a prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit;
• nabyvatel uhradí náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí před
podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy;
• smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé
kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy;
• poplatníkem daně z nabytí je nabyvatel vlastnického práva.
T: 19. 03. 2020
O: Ing. Radomír Bradáč

Předcházející usnesení ve věci:
913/2020 - RM 31 ze dne 11.2.2020
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Důvodová zpráva:
Město Hranice je vlastníkem pozemku parc. č. 2459/1 ostatní plocha silnice o celkové výměře
14.728 m2 v k.ú. Hranice. Pozemek se nachází v ulici Teplická. Na pozemku se nachází
komunikace v ulici Teplická včetně chodníků a zelených pásů viz. příloha č.1 snímek mapy a
č. 2 ortofoto.
K bodu č. 1 návrhu na usnesení:
Dne 24.9.2019 obdržel MěÚ Hranice žádost o koupi části pozemku parc. č. 2459/1 v k.ú.
Hranice. Možnost odkoupení uvádí ve 3 variantách:
- A) cca 1,4 m2 viz. příloha č. 3
- B) cca 24,1 m2 viz. příloha č. 4
- C) cca 30,74 m2 viz. příloha č. 5.
Svou žádost o koupi žadatelé odůvodňují - viz. příloha č. 6.
Paní je vlastníkem nemovitých věcí a to parc. č. st. 1668 jejíž nedílnou součástí je stavba a
parc.č. 122/5 vše v k.ú. Hranice - příloha č. 1 - modrá barva.
Paní je spoluvlastníkem id. 1/2000 parc.č. 1902/5 v k.ú. Hranice - příloha č. 1 červená barva.
Zbylými spoluvlastníky jsou:
- id. 999/2000
- k id. 1/2
V katastru nemovitostí je u pozemku parc.č. 1902/5 v k.ú. Hranice veden jiný zápis a to:
podaná žaloba a změna výměr obnovou operátu.
Odbor rozvoje města:
Odbor rozvoje města k žádosti k odkoupení části pozemku parc. č. 2459/1, v k. ú. Hranice
sděluje následující:
ORM s prodejem části pozemku nesouhlasí.
Předmětná část pozemku slouží jako veřejné prostranství a je tedy určena k zajištění veřejných
služeb všech občanů města, typicky pro umístění dopravní a technické infrastruktury. Město
Hranice se tento typ pozemků snaží naopak vykupovat, aby veřejný zájem občanů dokázalo
zajistit. Obecně platí, že veřejné vlastnictví pozemku (stát nebo město) nabízí nejvyšší
pravděpodobnost respektování zájmů obyvatel města v daném místě a snižuje
pravděpodobnost konfliktních situací mezi jednotlivými soukromými zájmy.
Řešení soukromých sporů formou majetkových změn za účasti města považujeme za
nevhodný precedens, který by v budoucnu mohl vést ke vzniku neřešitelných situací.
Dále si dovolujeme upozornit, že parkování ve veřejném prostoru je problém celé České
republiky. Parkování na veřejném prostranství (typicky v prostoru vymezeném
oploceními rodinných domů) je veřejným statkem, při jehož využívání nemůže být žádná
osoba upřednostněna před ostatními, a město by takovému upřednostnění mělo spíše
bránit, respektive nevytvářet pro ně podmínky. Dále upozorňujeme, že parkování či
odstavování vozidel se řídí především zákonem č. 361/2000 o provozu na pozemních
komunikacích a souvisejícími vyhláškami a zákony. Vlastnictví pozemku je z pohledu tohoto
zákona nepodstatné a změna vlastnictví pozemku by nijak nepřispěla k vymezení práv a
povinností jednotlivých subjektů v daném místě.
Odbor správy majetku
Na části pozemku parc.č. 2459/1 v k.ú. Hranice se nachází komunikace v ulici Teplická.
Součástí komunikace jsou také chodníky a zelené pásy (v některých místech osázené stromy)
oddělující chodník od komunikace. Pozemek je zatížen věcnými břemeny staveb inž. sítí a
jízdy.
Požadovanou část pozemku lze využít na rozšíření chodníku, umístění inž. sítí, výsadby
zeleně a pod. Pozemek parc.č. 1902/5 v k.ú. Hranice zužuje veřejný prostor pro umístění
chodníků a inž. sítí mezi cestou a oplocením tohoto pozemku. Na části pozemku parc.č. 2459/1
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v k.ú. Hranice je zřízeno věcné břemeno jízdy - tj. zřízení, provozování a užívání sjezdu, vstup
a vjezd na pozemek za účelem údržby a opravy sjezdu ve prospěch pozemku parc.č.st. 480 a
parc.č. 122/4 v k.ú. Hranice - viz příloha č.9.
Rada města Hranic dne 11.2.2020 projednala žádost a usnesením č. 913/2020 - RM 31 pod
bodem č. 1 nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr na prodej části pozemku
parc. č. 2459/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hranice dle varianty A , B, a C.
K bodu č. 2 návrhu na usnesení:
Dne 23.10.2019 obdržel MěÚ Hranice žádost manželů o koupi části pozemku parc. č. 2459/1
v k.ú. Hranice - viz příloha č. 7 důvodové zprávy.
Svou žádost o koupi žadatelé odůvodňují - viz. příloha č.8. důvodové zprávy.
Odbor rozvoje města
Odbor rozvoje města k žádosti k odkoupení části pozemku parc. č. 2459/1, v k. ú. Hranice
sděluje následující:
ORM s prodejem části pozemku nesouhlasí.
Předmětná část pozemku slouží jako veřejné prostranství a je tedy určena k zajištění veřejných
služeb všech občanů města, typicky pro umístění dopravní a technické infrastruktury. Město
Hranice se tento typ pozemků snaží naopak vykupovat, aby veřejný zájem občanů dokázalo
zajistit. Obecně platí, že veřejné vlastnictví pozemku (stát nebo město) nabízí nejvyšší
pravděpodobnost respektování zájmů obyvatel města v daném místě a snižuje
pravděpodobnost konfliktních situací mezi jednotlivými soukromými zájmy.
Řešení soukromých sporů formou majetkových změn za účasti města považujeme za
nevhodný precedens, který by v budoucnu mohl vést ke vzniku neřešitelných situací.
Odbor správy majetku
Na části pozemku parc.č. 2459/1 v k.ú. Hranice se nachází komunikace v ulici Teplická.
Součástí komunikace jsou také chodníky a zelené pásy (v některých místech osázené stromy)
oddělující chodník od komunikace. Pozemek je zatížen věcnými břemeny staveb inž. sítí a
jízdy.
Požadovanou část pozemku lze využít na rozšíření chodníku, umístění inž. sítí, výsadby
zeleně a pod. Navíc pozemek parc.č. 1902/5 v k.ú. Hranice zužuje veřejný prostor pro umístění
chodníků a inž. sítí mezi cestou a oplocením tohoto pozemku. Na části pozemku parc.č. 2459/1
v k.ú. Hranice je zřízeno věcné břemeno jízdy - tj. zřízení, provozování a užívání sjezdu, vstup
a vjezd na pozemek za účelem údržby a opravy sjezdu ve prospěch pozemku parc.č.st. 480 a
parc.č. 122/4 v k.ú. Hranice - viz příloha č.9
Rada města Hranic dne 11.2.2020 projednala žádost manželů a usnesením č. 913/2020 - RM
31 pod bodem č. 2 nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr na prodej části
pozemku parc. č. 2459/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hranice dle varianty D.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

OSÚŽPD - oddělení životního
prostředí

14. 10. 2019

Odbor rozvoje města

4. 2. 2020
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Výsledek
nemá námitek
stanovisko uvedeno v
důvodové zprávě

Přílohy:
Příloha č.1.pdf
Příloha č.2.pdf
Příloha č.3 (2).pdf
Příloha č.4 (2).pdf
Příloha č.5.pdf
Příloha č.6.pdf
Příloha č.7.pdf
Příloha č. 8 .pdf
Příloha č.9.pdf
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