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Název:
Část pozemku p. č. 188 k. ú. Dolní Žleb – výkup
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo nabídku na výkup části pozemku v k. ú. Dolní Žleb do majetku města a
schvaluje
výkup části pozemku p. č. 188 (nově dle GP č. 234-33/2017 ozn. jako p.č. 188/2) k.ú. Dolní Žleb o vým. 1 m2
od ******, do majetku města, za cenu 500,- Kč/m2.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 3.12.2019 nabídku na výkup části pozemku v k. ú. Dolní Žleb
do majetku města a usn. č. RM 19 21 37 16 doporučila zastupitelstvu města výkup části pozemku p. č. 188
(nově dle GP č. 234-33/2017 ozn. jako p.č. 188/2) k. ú. Dolní Žleb o vým. 1 m2 od ******, do majetku města, za
cenu 500,- Kč/m2.
Cena:

500,00

Návrh postupu:

RM doporučila výkup

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- revizí katastru nemovitostí v k. ú. Dolní Žleb bylo zjištěno, že stavba požární vodní nádrže není zapsaná v
KN;
- vyměřením bylo zjištěno, že část stavby (1m2), zasahuje do pozemku ve vlastnictví soukromé osoby;
- výkupem části pozemku dojde k narovnání majetkoprávnímu nesouladu a k následnému zapsání stavby do
katastru nemovitostí;
- uvedená část pozemku je nabídnuta za částku 500,00 Kč/m2.

OMH - revizí katastru nemovitostí v k. ú. Dolní Žleb bylo zjištěno, že stavba požární vodní nádrže, která byla
postavena v 70. letech minulého století není zapsaná v KN, OSU vyzval OMH, aby zajistil zapsání stavby do
majetku města, OMH zajistil vytyčení stavby, při kterém bylo zjištěno, že část stavby zasahuje 1 m2 do
vlastnictví soukromé osoby. OMH začal jednat s vlastníkem pozemku, ten navrhl cenu, za kterou by město v
opačném případě prodávalo část pozemku, tj. dle „Zásad" 500,00 Kč/m2 – ostatní zast. pozemky – ne pro
bydlení. Výkupem části pozemku dojde k narovnání majetkoprávnímu nesouladu a k následnému zapsání
stavby do katastru nemovitostí.
Jedná se o výkup části pozemku p. č. 188 (nově dle GP č. 234-33/2017 ozn. jako p. č. 188/2) k. ú. Dolní Žleb.
Předpokládaná cena: 500,00 Kč/m2 o výměře 1m2, tj. celkem 500,- Kč
Vlastník pozemku:******
Vyjádření:

Příloha: KM 188-112 zakres.pdf

Příloha:

GP - NADRZ DOLNI
ZLEB.pdf

Příloha: Foto 188-112 nadrz.pdf
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