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Název:
Pozemek p.č. 1592/1 k.ú. Krásný Studenec – bezúplatný převod
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemku v k.ú. Krásný Studenec a uzavření
smlouvy a
schvaluje
1. nabytí pozemku p.č. 1592/1 o výměře 1125 m2 v k.ú. Krásný Studenec pod stavbou veřejně přístupné
účelové komunikace, bezúplatným převodem od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do majetku města a
2. uzavření smlouvy č. 06/U/Nov/2020 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení
věcného práva mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín pro bezúplatný převod pozemku p.č. 1592/1 o
výměře 1125 m2 v k.ú. Krásný Studenec, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, do
majetku města.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 1. 9. 2020 návrh na bezúplatný převod pozemku v k.ú. Krásný
Studenec a uzavření smlouvy a usnesením č. RM 20 16 37 07 doporučila zastupitelstvu města schválit 1.
nabytí pozemku p.č. 1592/1 o výměře 1125 m2 v k.ú. Krásný Studenec pod stavbou veřejně přístupné účelové
komunikace, bezúplatným převodem od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, Praha, do majetku města a 2. uzavření smlouvy č. 06/U/Nov/2020 o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín
pro bezúplatný převod pozemku p.č. 1592/1 o výměře 1125 m2 v k.ú. Krásný Studenec, se všemi součástmi a
příslušenstvím, právy a povinnostmi, do majetku města.
Cena:

0,00

Návrh postupu:

Rada města doporučila schválit převod pozemku a uzavření smlouvy

Důvodová zpráva:
OMH v roce 2019 obdržel nabídku spoluvlastníků pozemku p.č. 1592/3 v k.ú. Krásný Studenec na prodej
pozemku pod stavbou účelové komunikace, která je v majetku města (ul. V Trojmezí), a to z důvodu narovnání
majetkoprávního nesouladu.
Jedná se o účelovou komunikaci, která není zařazena v pasportu místních komunikací a není zde tudíž
prováděna např. zimní údržba. Aby bylo možné tuto komunikaci do režimu místní komunikace převést, bylo
nezbytné majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou. Výkup pozemku byl v orgánech města projednán
a schválen, pozemek je již v majetku města. Dále byl vyhotoven geometrický plán pro oddělení části pozemku
p.č. 1388 v k.ú. Horní Oldřichov (v majetku města), na kterém se rovněž nachází těleso komunikace ul. V
Trojmezí, a to obratiště pro motorová vozidla. Tento GP byl zapsán do evidence katastru nemovitostí.
Pozemek p.č. 1592/1 v k.ú. Krásný Studenec, navazující na oba shora uvedené pozemky, je v majetku ČR –
ÚZSVM. OMH informoval ÚZSVM o úkonech již provedených v souvislosti s vypořádáním majetkoprávního
nesouladu pozemku pod stavbou veřejně přístupné účelové komunikace ul. V Trojmezí a požádal o
bezúplatný převod pozemku do majetku města. Po ukončení schvalovacího procesu ze strany vlastníka
pozemku tento doložil ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o
zřízení věcného práva mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín tak, aby mohlo dojít k ukončení řízení
a převodu pozemku do majetku města.
Pozemek je převáděn do majetku města bezúplatně s věcným právem spočívajícím v závazku nabyvatele
nezcizit převáděný pozemek a nezatížit jej zástavním právem, a to po dobu 10 let od nabytí právních účinků
vkladu smlouvy do katastru nemovitostí.
Jedná se o pozemek pod komunikací zajišťující přístup a příjezd k RD a dále k pozemkům ve vlastnictví
města v k.ú. Krásný Studenec a k.ú. Horní Oldřichov.
Účel: vypořádání majetkoprávního nesouladu pozemku pod stavbou komunikace
Vlastník: ČR-ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha
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