MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 2. 2021

Bod programu:

19

Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor správy majetku

Zpracoval:

Ing. Radomír Bradáč
Martina Križanová

Název bodu:

Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2448/18 v k.ú. Hranice

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.
UZSVM/OPR/5124/2020-OPRM ve znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
T: 25. 03. 2021
O: Ing. Radomír Bradáč

Důvodová zpráva:
Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových (dále jen "UZSVM"), je vlastníkem pozemku parc.č. 2448/18 ostatní
plocha silnice o výměře 235 m2 v k.ú. Hranice (viz příloha č. 1).
Město Hranice připravuje projektovou dokumentaci pro akci "Rekonstrukce chodníků
Smetanovo nábřeží ". Stavbou bude dotčen i výše uvedený pozemek.
Odbor rozvoje města
- převod pozemku doporučuje.
Jde o pozemek v blízkosti významné komunikace, na němž leží část chodníku,
zpřístupňujícího mimo jiné vytíženou autobusovou zastávku. Dále je skrze tento
pozemek přístupná jediná plocha, kterou má město Hranice k dispozici pro kontakt s pravým
břehem vodního toku Ludina v širším okolí, a také je to jediná plochy využitelná pro zázemí
údržby dopravní a technické infrastruktury v daném místě. Přes pozemek také vede páteřní
větev vodovodního řadu a pozemek je tak klíčový pro údržbu a opravy vodovodního potrubí v
místě přechodu přes vodní tok Ludina.
- územní plánování
Pozemek parc. č. 2448/18 k.ú. Hranice, je dle platného Územního plánu Hranic ve znění
jeho změn 2, 3 a 1, součástí zastavěného území, plochy SM – smíšené obytné městské
SM - SMÍŠENÉ OBYTNÉ – MĚSTSKÉ
 Hlavní využití
smíšené obytné – území navazující na historické jádro města Hranic využívané pro obytnou
zástavbou tvořenou převážně nízkopodlažními obytnými budovami a obslužnou sféru a
nerušící výrobní činnosti převážně místního významu.
 Přípustné využití
- pozemky staveb pro bydlení (bytové domy, rodinné domy),
- pozemky staveb občanského vybavení,
- pozemky veřejných prostranství,
- pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
- pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zázemím nenarušují
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu souvisejícího území a lze jejich
realizaci s ohledem na architekturu a organizaci zástavby lokality připustit (např. nerušící
výroba a služby, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území).
Nepřípustné využití
- pozemky staveb a zařízení, snižujících kvalitu prostředí v této ploše,
- pozemky pro veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.
 Podmínky prostorového uspořádání
- maximální výška zástavby odpovídající výšce 4 NP stavby pro bydlení s možností využití
podkroví.
 Další informace k pozemku parc. č. 2448/18 k.ú. Hranice
Na pozemek zasahuje vodovod a jeho ochranné pásmo.
Na pozemek zasahuje záplavové území vodního toku Ludina a vodního toku Bečva a jejich
aktivní zóny.
Na pozemku není vymezena veřejně prospěšná stavba ani veřejně prospěšné opatření.
Odbor správy majetku
Na pozemku parc.č. 2448/18 v k.ú. Hranice se nachází stavba chodníku, která je vedena v
evidenci majetku města Hranic s tím, že opravy a údržbu tohoto chodníku, mimo jiné
sloužícího jako jediný přístup k autobusové zastávce, zajišťuje město Hranice. Na
pozemku se dále nachází veřejná zeleň, kterou udržuje města Hranice.
Z výše uvedených důvodů odbor správy majetku doporučuje požádat o bezúplatný převod
pozemku parc.č. 2448/18 v k.ú. Hranice.
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Rada města usnesením č. 1199/2020-RM 42 ze dne 14.7.2020 doporučila zastupitelstvu
města schválit bezúplatný převod pozemku parc.č. 2448/18 ostatní plocha silnice o
výměře 235 m2 zapsaného na LV č. 60000 pro k.ú. Hranice z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu UZSVM do vlastnictví města Hranic a pověřila
starostu k podání žádosti o bezúplatný převod pozemku.
Žádost o bezúplatný převod pozemku byla podána dne 20.8.2020.
Dne 20.1.2021 obdržel odbor správy majetku od UZSVM návrh smlouvy o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/OPR/5124/2020-OPRM (viz příloha č.
2) a žádost o schválení smlouvy v zastupitelstvu města.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Odbor rozvoje města

3. 7. 2020

Vyjádření uvedeno v
důvodové zprávě

Právní oddělení

20. 1. 2021

Bez připomínek

Přílohy:
č. 1 - snímek KM.pdf
č. 2 - smlouva o bezúplatném převodu.pdf
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