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Název:
Výkup částí pozemků pod místní komunikací v k.ú. Dolní Žleb
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup části pozemku v k.ú. Dolní Žleb a
schvaluje
výkup části pozemku st.p.č. 138, dle GP č. 227-31/201 nově ozn. jako p.p.č. 591 o vým. 7 m2, v k.ú. Dolní
Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví ******, za cenu 6 000,- Kč + ostatní
náklady, po přidělení finančních prostředků.
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup části pozemku v k.ú. Dolní Žleb a
schvaluje
výkup části pozemku p.č. 210/4, dle GP č. 227-31/201 nově ozn. jako p.p.č. 210/5 o vým. 2 m2, v k.ú. Dolní
Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku ******, za cenu 1 000,- Kč + ostatní náklady, po
přidělení finančních prostředků.

Stanovisko RM:
Rada města na svém zasedání dne 22. 11. 2016 projednala návrh výkup části pozemku v k.ú. Dolní Žleb a
usnesením č. RM 16 20 37 30 doporučila zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku st.p.č. 138, dle
GP č. 227-31/201 nově ozn. jako p.p.č. 591 o vým. 7 m2, v k.ú. Dolní Žleb, se všemi součástmi a
příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví ******, za cenu 6 000,- Kč + ostatní náklady, po přidělení
finančních prostředků a usnesením č. RM 16 20 37 31 doporučila zastupitelstvu města schválit výkup části
pozemku p.č. 210/4, dle GP č. 227-31/201 nově ozn. jako p.p.č. 210/5 o vým. 2 m2, v k.ú. Dolní Žleb, se
všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku ******, za cenu 1 000,- Kč + ostatní náklady, po přidělení
finančních prostředků.

Cena:
RM doporučila schválit výkup

Návrh postupu:

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- vypořádání majetkoprávního nesouladu pozemku pod stavbou komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb. o
pozemních komunikacích.
OMH - odd. správy pozemních komunikací města – na pozemcích se nachází místní komunikace, výkup
pozemků doporučujeme.
OMH – vytyčením hranic místní komunikace v k.ú. Dolní Žleb bylo zjištěno, že stavba opěrné zdi místní
komunikace je částečně umístěna na pozemcích ve vlastnictví soukromých osob. Vlastníci pozemků byli
seznámeni s vyhotoveným geometrickým plánem a souhlasí s prodejem částí pozemků do majetku města.
Vyjádření Osadního výboru – zápis č. 2/2016 ze dne 27.4.2016 - Osadní výbor byl seznámen s návrhem na
majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou místní komunikace (výkup pozemků dle zpracovaného
geometrického plánu), které se týká vlastníků pozemků p.č. 210/4 a st.p.č. 138 k.ú. Dolní Žleb. Osadní výbor
nemá námitek proti shora uvedenému návrhu. Jedná se o vypořádání majetkoprávního nesouladu pozemků
pod stavbou komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
Jedná se o výkup částí pozemků st.p.č. 138 o vým. 7 m2 a p.p.č. 210/4 o vým. 2 m2 v k.ú. Dolní Žleb.
Návrh ceny za výkup: dle návrhu vlastníků
a) spoluvlastníci st.p.č. 138 – celkem 6000,- Kč
b) vlastník p.č. 210/4 – 500,- Kč/m2 celkem 1000,- Kč
Cena pozemků dle „Zásad“ - III. cenové pásmo - 500,-Kč/m2 – pozemky zastavěné, nebo určené k zastavění,
nikoliv však stavbami pro bydlení.
Účel: narovnání majetkoprávního nesouladu – pozemek pod stavbou komunikace
Vlastníci pozemků:
******
******
******
******
Závazky a pohledávky vůči městu: 0
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Příloha: mkdzl zad an.pdf
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