MATERIÁL
pro schůzi Zastupitelstva města Hranice dne 24. 11. 2022
Číslo bodu:

19

Název bodu:

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Drahotuše

Předkládá:

Bc. Daniel Vitonský, starosta

Zodpovídá:

Mgr. Dagmar Chmelařová, vedoucí odboru

Zpracoval/a/i:

Bc. Ludmila Bortlová, referent

Návrh usnesení:
usnesení č. ../2022 - ZM 2 ze dne 24. 11. 2022
Zastupitelstvo města Hranice
schvaluje
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.
UZSVM/OPR/4887/2022-OPRM mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, jako převodcem, a
městem Hranice, IČO 00301311, se sídlem Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 01
Hranice, jako nabyvatelem, v předloženém znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy

Důvodová zpráva:
Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových (dále jen "ÚZSVM"), je vlastníkem pozemků:
parc.č. 2050/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 858 m2
parc.č. 2050/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m2
parc.č. 2050/8 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 559 m2
parc.č. 2078/23 orná půda o výměře 176 m2
parc.č. 2201/4 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 209 m2
zapsaných na listu vlastnictví č. 60000 pro k.ú. Drahotuše (viz příloha č.1 mapa).
Jedná se o pozemky, které Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále
jen ÚZSVM) na základě smlouvy o předání majetku státu přebral do správy jako nepotřebné
pozemky od Ředitelství silnic a dálnic ČR s tím, že město Hranice může požádat o bezúplatný
převod pozemků do vlastnictví města, a to v případech, kdy se na pozemcích nachází místní
komunikace zapsané v pasportu místních komunikací.
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Na výše uvedených pozemcích byla realizována stavba cyklostezka Slavíč – Drahotuše, vybudovaná
podél silnice I/47, která je ve vlastnictví města Hranic a má charakter místní komunikace IV. třídy.
Pro její vybudování bylo vydáno územní rozhodnutí formou Společného povolení ze dne 28. 4. 2020,
č.j. OSUZPD/55576/19-7, které nabylo právní moci dne 2. 6. 2020 a rovněž již bylo povoleno její
užívání na základě Kolaudačního rozhodnutí č.j. OSUZPD/56222/21-7 ze dne 29. 3. 2022, které
nabylo právní moci dne 16. 4. 2022.
S ohledem na výše uvedenou skutečnost, kdy je dán veřejný zájem sjednocení stavby komunikace a
pozemků pod ní, lze převést pozemky na město Hranice bezúplatně.
Dne 14.11.2022 obdržel odbor správy majetku návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci č. UZSVM/OPR/4887/2022-OPRM ve věci převodu pozemků parc. č. 2050/2,
parc. č. 2050/6, parc. č. 2050/8, parc. č. 2078/23 a parc. č. 2201/4 vše v k. ú. Drahotuše z vlastnictví
ÚZSVM do vlastnictví města Hranic ke schválení (viz příloha č. 2 důvodové zprávy).

Příloha č. 1: Priloha_c.1_UZSVM_Drahotuse.pdf
Příloha č. 2: Priloha_c.2_smlouva.pdf

V Hranicích 17.11.2022
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