MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 4. 2018

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. 325/1 v k.ú. Hranice

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. neschvaluje/schvaluje
záměr na prodej části pozemku parc. č. 325/1 ostatní plocha, jiná plocha díl "A"" o výměře
cca 165 m2 v k. ú. Hranice dle přílohy č.3 důvodové zprávy
Výchozí cena prodeje: ..................................Kč/m2
( za cenu v místě a čase obvyklou ke dni prodeje)
s podmínkami:
-zájemce je povinen nejpozději 10 dnů před projednáním prodeje v zastupitelstvu města
sepsat protokol o projednání a složit na účet města jistotu ve výši 10% z výchozí ceny
stanovené usnesením rady;
-v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města nebude nemovitost prodána, jistota
bude vrácena a to do 14 dnů ode dne usnesení o prodeji;
-pokud zájemce od žádosti odstoupil před rozhodnutím popř. po rozhodnutí zastupitelstva
města o prodeji předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje,
zájemce uhradí smluvní pokutu ve výši jistoty;
-v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města bude nemovitost prodána, jistota
bude brána jako částečná úhrada kupní ceny;
-nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru
nemovitostí a náklady spojené s ověřením podpisu před podpisem kupní smlouvy, nejpozději
však při podpisu kupní smlouvy;
-nabyvatel podepíše kupní smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy.
Nabyvatel uhradí celou kupní cenu nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy kupní smlouvu
podepíše. V případě, že nedojde k splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele, pozbude
usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětných nemovitostí platnosti a nabyvatel se
zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty a prodávající má právo od
smlouvy odstoupit;

- nabyvatel se zavazuje uhradit náklady na vypracování geometrického plánu a to na základě
vystavené faktury se splatností 30 dnů ode dne vystavení;
-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;
- žadatel bere na vědomí, že se na oddělované části pozemku nachází kanalizace DN 300,
která není v majetku města Hranic se zákonným ochranným pásmem;
- poplatníkem daně z nabytí je nabyvatel vlastnického práva;
T: 21. 06. 2018
O: Ing. Radomír Bradáč

Předcházející usnesení ve věci:
2221/2018 - RM 72 ze dne 3.4.2018
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Důvodová zpráva:
Pozemek p.č. 325/1 - ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 17 027m2 v k.ú. Hranice
(viz. příloha č. 1) je v majetku města Hranic zapsán na LV č. 3182. Pozemek se nachází v
lokalitě sídliště Rezkova a ulice Plynárenská v Hranicích (viz. příloha č. 2).
Dne 15.05.2017 obdržel MěÚ Hranice žádost manželů o zřízení věcného břemene formou
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti sjezdu ke stavbě garáží nacházejících se
na části pozemku p.č.st. 894 a části pozemku p.č. 1062/2 vše v k.ú. Hranice, které jsou
zapsány na LV č. 1080, zatěžující část pozemku p.č. 325/1 díl "A" o výměře cca 165m2 v
k.ú. Hranice, zapsaného na LV č. 3182 (viz. příloha č. 3 a příloha č. 4 - fotodokumentace).
Na části pozemku p.č. 1062/2 ( ve vlastnictví manželů) bylo MěNV v Hranicích pod zn:
Výst.1015/80-Hý/100-51,52/636 ze dne 4.5.1981 (viz. příloha č. 6) vydáno stavební
povolení pro stavbou dvou garáží pro osobní vozidla jako stavby dočasné, s tím, že
stavební práce budou ukončeny do 30.6.1982. Před uplynutím tohoto termínu bylo
třeba požádat o kolaudaci stavby, což nebylo učiněno.
Jednou z podmínek tohoto stavebního povolení bylo že "garáže musí mít zajištěn vjezd z
příjezdové komunikace po vlastním pozemku".
Zajištění sjezdu (přístupu) je podmínkou vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavby garáží
nacházejících se na části pozemku p.č. 1062/2 v k.ú. Hranice.
V případě, že město Hranice nevydá souhlas se sjezdem nebo neuzavře s manžely smlouvu
o zřízení věcného břemene sjezdu a manželé nezajistí sjezd ani přes svůj pozemek, zahájí
stavební úřad Hranice řízení ve věci odstranění stavby garáží.
Rada města Hranic dne 17.10.2017 usnesením č. 1885/2017 - RM 61 neschválila
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro strpění zřízení,
umístění a provozování sjezdu, dále pro strpění vstupu za účelem provádění veškeré
běžné údržby sjezdu a přístupu ve prospěch nemovitostí nacházejících se na části pozemku
p.č.st. 894 a části pozemku p.č. 1062/2 vše v k.ú. Hranice, zapsaných na LV č. 1080,
zatěžující část pozemku p.č. 325/1 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Hranice, který je v
majetku města Hranic zapsán na LV č. 3182, dle přílohy č. 3 důvodové zprávy, za podmínek
schválených Radou města Hranic, usnesením 2397/2009 - RM 81 ze dne 18.11.2009.
Manželé obdrželi dne 1.11.2017 usnesení rady města o neschválení uzavření smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přístupu a sjezdu.
Dne 6.11.2017 požádali manželé město Hranice o odprodej části pozemku parc. č.
325/1 o výměře ca 165 m2 v k.ú. Hranice v rozsahu přílohy č. 3 důvodové zprávy.
Odbor rozvoje města
ORM nesouhlasí s prodejem části pozemku. Jedná o část veřejného prostranství patřícího
k bytovým domům, prodej části pozemku by mohl zkomplikovat městu údržbu a rozvoj této
lokality.
Odbor životního prostředí
Nemá k prodeji námitek. Upozorňuje však, že na pozemku parc. č. 325/1 v k.ú. Hranice je
zbudovaná splašková kanalizace v majetku VaK Přerov a.s. se zákonem daným ochranným
pásmem. Na tuto kanalizaci navazuje kanalizační přípojka pana.
Mapa sítí je přílohou č. 5 tohoto materiálu.
Rada města Hranic dne 3.4.2018 projednala žádost manželů Gnesových a usnesením č.
2221/2018 - RM 72 ze dne 3.4.2018 nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr
na prodej části pozemku parc. č. 325/1 ostatní plocha, jiná plocha díl "A"" o výměře cca
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165 m2 v k. ú. Hranice dle přílohy č. 3 důvodové zprávy.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

OSUŽPD - oddělení životního
prostředí

21. 12. 2017

odbor rozvoje města

16. 3. 2018

Přílohy:
Příloha č.1.pdf
Příloha č. 2 ortofoto.pdf
příloha č. 3pdf.pdf
Příloha č.4.pdf
příloha č. 5 mapa sítě.pdf
Příloha č.6 SP.pdf
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Výsledek
stanovisko uvedeno v
důvodové zprávě
stanovisko uvedeno v
důvodové zprávě
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