MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 6. 2018

Bod programu:
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Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor správy majetku

Zpracoval:

Ing. Radomír Bradáč
Bc. Ludmila Bortlová

Název bodu:

Nabytí části pozemku parc. č. 1289 v k. ú. Hranice jehož nedílnou
součástí je stavba č.p. 552 ( žst. Teplice nad Bečvou)

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
nabytí části pozemku parc.č.st. 1289 v k.ú. Hranice - dle geometrického plánu č. 47071/2017 ze dne 10.2.2017 označený jako pozemek parc.č.st. 1289/1 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 294 m2, jehož nedílnou součástí je budova č.p. 552, viz. příloha č.1
důvodové zprávy, z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu, Správa
železniční dopravní cesty IČO 709 94 234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00
Praha do vlastnictví města Hranic za požadovanou cenu 2.408.000 Kč.
T: 13. 12. 2018
O: Ing. Radomír Bradáč

2. schvaluje/neschvaluje
financování nabytí pozemku parc.č.st. 1289/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 294 m2
v k.ú. Hranice, jehož nedílnou součástí je budova č.p. 552 z rozpočtu roku 2019 v maximální
výši 2.408.000,- Kč.
T: 13. 12. 2018
O: Ing. Vladimír Zemek

Předcházející usnesení ve věci:
2349/2018 - RM 77 ze dne 5.6.2018

Důvodová zpráva:
Rada města Hranic dne 6.12.2016 usnesením č. 1326/2016 – RM 41 pod bodem č. 3
vzala na vědomí možnost odkupu pozemku parc.č.st. 1289 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 409 m2 jehož nedílnou součástí je stavba č.p.552 – objekt k bydlení v k. ú. Hranice
LV 5646 z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu, Správa železniční
dopravní cesty IČO 709 94 234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha.
Pod bodem č. 4. rada města uložila místostarostovi města podat žádost o odkoupení
pozemku parc. č. st. 1289 v k. ú. Hranice jehož nedílnou součástí je stavba č.p. 552.
Žádost byla na SŽDC zaslána 12.12.2016.
Dne 13.4.2018 obdrželo město Hranice sdělení k prodeji pozemku parc.č.st. 1289/1, jehož
nedílnou součástí je budova č.p. 552 v k.ú. Hranice viz příloha č.1 geometrický plán. Toto
sdělení obsahuje informace a kroky, které bude SŽDC činit při prodeji včetně požadavku
zaslání podkladů.
Požadované podklady byly městem Hranice zaslány dne 10.5.2018. Jednalo se list
vlastnický sousedního pozemku, přesná identifikace kupujícího, prohlášení nabyvatele a část
územního plánu této lokality.
Informace a kroky SŽDC:
 nemovitost leží v ochranném pásmu dráhy. Nabyvatel si je vědom nepříznivých účinků
provozu dráhy a nebude požadovat na SŽDC, opatření prostí těmto negativním vlivům
ani úhradu případných škod, vzniklých provozem dráhy.
 Veškerá stavební činnost na prodávané nemovitosti podléhá ustanovení zákona č.
266/1994 Sb., o drahách ve znění pozdějších předpisů a musí být předem projednána s
Drážním úřadem, který stanoví podmínky pro stavby v ochranném pásmu dráhy.
 Byl vyhotoven geometrický plán č. 4707-1/2017 na oddělení prodávaného pozemku. Nyní
se jedná o p.č.st. 1289/1 ( viz. příloha č.1).
 Při prodeji budou zřízena bezúplatná věcná břemena ve prospěch "SŽDC" k tíži pozemku
p.č.st. 1289/1 a to strpění společné štítové zdi a strpění přístupu pro cestující veřejnost z
veřejné komunikace průchodem budovou č.p. 552 po schodišti na nástupiště. Rozsah
služebnosti je vymezen situačním plánem (viz. příloha č.2).
 V prodávané části objektu se nacházejí technologie nezbytné pro provoz dráhy, které
budou před prodejem vymístěny do části budovy, která zůstane v majetku SŽDC.
 V současné době je budova zapsána v katastru nemovitostí jako rodinný dům. V souladu
s rekonstrukcí budovy bude upraven v katastru nemovitostí způsob využití budovy. Zápis
do katastru nemovitostí provede správce majetku Oblastní ředitelství Olomouc. Souhlas s
rekonstrukcí ke stávajícímu účelu užívání - bydlení nebude ze strany Oblastního
ředitelství vydán.
Dne 14.5.2018 obdrželo město Hranice e- mailem předběžnou cenu za prodávané
nemovitosti a to parc.č.st. 1289/1 o výměře 294 m2 jehož nedílnou součástí je rodinný
dům č.p. 552, která byla vyčíslena částkou 2.408.000 Kč.
Cena byla stanovena na základě znaleckého posudku jako cena v místě a čase obvyklou s
připočtením nezbytných nákladů spojených s prodejem (znalecký posudek, geometrický plán
a nabývací tituly).
SŽDC požaduje souhlas města s cenou aby mohl být prodej předán k dalšímu
schvalovacímu procesu do správní rady SŽDC.
Finanční odbor
V současně době město Hranice nedisponuje volnými finančními prostředky.
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Poznámka:
Dle vyjádření SŽDC se převod předpokládá při nejlepším konec tohoto roku, ale spíš na
začátek příštího roku, jelikož schvalovací proces ve vládě je velice zdlouhavý.
Rada města Hranic dne 5.6.2018 usnesením č. 2349/2018 - RM 77:
pod bodem č. 1 doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí části pozemku parc.č.st.
1289 v k.ú. Hranice - dle geometrického plánu č. 4707-1/2017 ze dne 10.2.2017 označený
jako pozemek parc.č.st. 1289/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 294 m2, jehož
nedílnou součástí je budova č.p. 552 z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s
majetkem státu, Správa železniční dopravní cesty IČO 709 94 234, se sídlem Dlážděná
1003/7, Nové Město, 110 00 Praha do vlastnictví města Hranic za požadovanou cenu
2.408.000 Kč;
pod bodem č. 2 doporučuje zastupitelstvu města schválit financování nabytí pozemku
parc.č.st. 1289/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 294 m2 v k.ú. Hranice, jehož
nedílnou součástí je budova č.p. 552 z rozpočtu roku 2019 v maximální výši 2.408.000,Kč;
pod bodem č. 3 uložila finančnímu odboru zahrnout částku ve výši 2.408.000,- Kč do
rozpočtu roku 2019 na nabytí pozemku parc.č.st. 1289/1 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 294 m2 v k.ú. Hranice, jehož nedílnou součástí je budova č.p. 552.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Finanční odbor

28. 5. 2018

Přílohy:
Příloha č.1 a č.2 žst. Teplice nad Bečvou.pdf
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Výsledek
stanovisko uvedeno v
důvodové zprávě
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