MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 9. 2018

Bod programu:

36

Předkládá:

Jiří Kudláček

Okruh zpracovatelů:

Odbor správy majetku

Zpracoval:

Ing. Radomír Bradáč
Bc. Ludmila Bortlová

Název bodu:

Propustek I/47 v k.ú. Drahotuše - majetkoprávní vztahy

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi Českou republikou, příslušnost hospodařit s majetkem státu
Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Praha - Žižkov, Husinecká 1024/11a městem
Hranice dle přílohy č.3 důvodové zprávy
a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy
T: 08. 11. 2018
O: Ing. Radomír Bradáč

Předcházející usnesení ve věci:
573/2017 - ZM 23 ze dne 7.9.2017

Důvodová zpráva:
Město Hranice, odbor rozvoje města připravuje realizaci akce " Propustek na silnici I/47 v km
59/527 na pozemku parc. č. 2871/6 v k.ú. Drahotuše - úprava 1".
Projektant v rámci přípravy projektové pokumentace požádal o vyjádření dotčené vlastníky
pozemků. Jedním z vlastníků pozemků je i ČR - Státní pozemkový úřad ( dále jen SPÚ).
SPÚ je vlastníkem pozemků parc. č. 1059/3 vodní plocha a parc. č. 2777/2 vodní plocha oba
v k.ú. Drahotuše.
SPÚ ve vyjádření ze dne 31.5.2017 ve věci pozemků sdělil, že souhlasí s umístěním
stavby
" Propustek na silnici I/47 v km 59,527 na pozemku parc. č. 2871/6 v k.ú. Drahotuše - úprava
1" na svých pozemcích pod podmínkou, že nejpozději před vlastní realizací stavby
budou části pozemků, dotčené uvedenou stavbou, majetkoprávně vypořádány.
Zpracovatel projektu vypracoval přesné umístění stavby na pozemcích SPÚ a následně bylo
objednáno vypracování geometrického plánu na rozdělení pozemků viz.příloha č.2.
Návrh přesného umístění stavby a návrh geometrického plánu byl zaslán dne 16.8.2017
SPÚ k odsouhlasení.
SPÚ obratem zaslal městu Hranice formulář žádosti o odkoupení pozemků včetně seznamu
dokladů, které mají být k žádosti doloženy.
Jednou s nutných příloh je také usnesení zastupitelstva města se souhlasem s
úplatným převodem pozemku a souhlas s tím, že náklady spojené s vyhotovením
znaleckého posudku event. geometrických a zeměměřičských plánů, příp. poplatky
příslušných správních orgánů za vyhotovení potvrzení hradí v plné výši navrhovatel
bez ohledu na to, zda bude převod realizován a to ve lhůtě do 30 dnů od doručení
výzvy k úhradě těchto nákladů.
Zastupitelstvo města Hranic dne 7.9.2018 usnesením č. 573/2017 - ZM 23 pod bodem :
- č.1 schválilo úplatný převod části pozemků parc. č. 1059/3 a parc. č. 2777/2 oba v k.ú.
Drahotuše, dle přílohy č.2 důvodové zprávy- geometrického plánu č. 997-1827/2017 označené jako pozemky parc. č. 1059/5 a parc. č. 2777/45, dotčených plánovanou stavbou
města Hranic "Propustek na silnici I/47 v km 59/527 na pozemku parc. č. 2871/6 v k.ú.
Drahotuše - úprava 1", z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
Státní pozemkový úřad IČO 01312774,Praha - Žižkov, Husinecká 1024/11a do vlastnictví
města Hranic
a uložilo starostovi města požádat o převod pozemků;
- č.2 vzalo na vědomí a souhlasilo s tím, že náklady spojené s vyhotovením znaleckého
posudku event. geometrických a zeměměřičských plánů, příp. poplatky příslušných
správních orgánů za vyhotovení potvrzení hradí v plné výši navrhovatel bez ohledu na to,
zda bude převod realizován a to ve lhůtě do 30 dnů od doručení výzvy k úhradě těchto
nákladů.
Město Hranice 12.9.2017 požádalo o převod pozemků.
Dne 12.7.2018 obdrželo město Hranice od SPÚ návrh kupní smlouvy viz příloha č. 3.
Předmětem prodeje jsou pozemky parc. č. 1059/5 a parc. č. 2777/45 v k.ú. Drahotuše
včetně stavby vodního díla nepodléhajícího zápisu v KN - otevřeného kanálu v délce
33 m nacházejícího se na výše uvedených pozemcích.
Celková kupní cena je 55.100 Kč, přičemž z této částky 8.500 Kč jsou náklady spojené s
pojené s přípravou a realizací prodeje.

Připomínkové řízení
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Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Právní oddělení

4. 9. 2018

Přílohy:
Příloha č.1 a č.2 Drahotuše.pdf
Příloha č. 3 KS propustek.pdf
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