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Název:
Směna pozemků k.ú. Krásný Studenec – záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k.ú. Krásný Studenec a
nezveřejňuje
záměr města směnit
- pozemek p.č. 1019 o vým. 2152 m2 v k.ú. Krásný Studenec, z majetku města;
- část id. ½ pozemku p.č. 1149/9 v k.ú. Krásný Studenec, do majetku města.

Stanovisko RM:
Rada města na svém zasedání dne 22. 11. 2016 projednala návrh směnu pozemků v k.ú. Krásný Studenec a
usnesením č. RM 16 20 37 19 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit
- pozemek p.č. 1019 o vým. 2152 m2 v k.ú. Krásný Studenec, z majetku města;
- část id. ½ pozemku p.č. 1149/9 v k.ú. Krásný Studenec, do majetku města, tj. variantu č. 1.
Dále rada města projednala variantu č. 2 tj. doporučit zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit
- pozemek p.č. 1019 o vým. 2152 m2 v k.ú. Krásný Studenec, z majetku města;
- část id. ½ pozemku p.č. 1149/9. o výměře dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú. Krásný Studenec, do
majetku města.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM nedoporučila zveřejnit směnu pozemků

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost o prodej pozemku p.č. 1019 k.ú. Krásný Studenec na zahradu k domu – ZM usn. č. ZM 16 07 10 17
ze dne 22. 9. 2016 nezveřejnilo záměr pozemek prodat (v rámci nového územního plánu je pozemek
prověřován pro možnou výstavbu RD);
- následně žádost o směnu pozemku p.č. 1019 za část pozemku p.č. 1149/9 k.ú. Krásný Studenec –
žadatelka vlastní pouze id. ½ pozemku, druhá id. ½ pozemku je zatížena zástavním právem, je vydán
exekuční příkaz k prodeji;
- pozemek p.č. 1149/9 je značně odlehlý, bez možnosti přístupu z komunikace, pro město nevyužitelný;
- na základě úkolu z PVO bylo s žadatelkou dále jednáno o možnosti užívání pozemku p.č. 1019 k.ú. Krásný
Studenec formou pronájmu – byla podána žádost o pronájem části pozemku p.č. 1019 na zahradu k domu, v
RM projednáno, bude uzavřena nájemní smlouva.
Vyjádření:
OR – nemá na uvedeném pozemku žádný záměr.
OSU - odd. územního rozhodování a památkové péče nedoporučuje ke směně pozemek p.č. 1019 za
pozemek p.č. 1149/9 v k.ú. Krásný Studenec, pozemek p.č. 1149/9 je pro město nevyužitelný.
OSU - odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemek p.č. 1019 k.ú. Krásný Studenec se dle platného
územního plánu nachází v zastavěném území a je součástí zóny BV – smíšená zóna s RD venkovského typu.
Pozemek p.č. 1149/9 se nachází v nezastavěném území a je součástí zóny CHÚ – zóna chráněného území.
Se směnou pozemků nesouhlasíme z důvodu nevyužitelnosti pozemku p.č. 1149/9.
Funkční využití zóny BV
- přípustné – individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými zahradami a
samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální rekreace, lokální občanské
vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské aktivity,
odpovídající komunikace (přístupové a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, všechny formy
zeleně, nezbytná technická infrastruktura, garáže;
- výjimečně přípustné – objekty zemědělské výroby (pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící
výrobní aktivity a služby;
- nepřípustné – ostatní rušící výrobní aktivity a služby, prostorové uspořádání - počet podlaží: 1 – 2 +
podkroví, intenzita zastavění pozemku v %: 15.
Funkční využití zóny CHÚ
- přípustné – přírodní fenomény s vyhlášenými regulativy využití a ochrany dle zákonných ustanovení, v
podstatě bez dalšího možného funkčního využití, nezbytné opravy a rekonstrukce stávajících děl nebo
zařízení;
- výjimečně přípustné – naučné stezky, turistické trasy;
- nepřípustné všechny formy výrobních aktivit, volná těžba na lesním půdním fondu a strukturní zeleně,
regulace vodního toku, výstavba všech forem.
OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek ke směně p.p.č. 1019 za stejnou část pozemku p.č.
1149/9 oba v k.ú. Krásný Studenec. Pozemek p.č. 1019 je užíván jako zahrada k domu žadatelky a bude
takto využíván i dále.
OMH – eviduje žádost o prodej pozemku p.č. 1019 k.ú. Krásný Studenec na zahradu k domu. Zastupitelstvo
města usnesením č. ZM 16 07 10 17 ze dne 22. 9. 2016 nezveřejnilo záměr pozemek prodat – v rámci
nového územního plánu je pozemek prověřován pro možnou výstavbu RD. Žadatelé byli informováni a OMH
následně obdržel žádost o směnu pozemku p.č. 1019 za část pozemku p.č. 1149/9 k.ú. Krásný Studenec.
Žadatelka vlastní pouze id. ½ pozemku, druhá id. ½ pozemku je zatížena zástavním právem a je vydán
exekuční příkaz k jejímu prodeji. Nabízený pozemek p.č. 1149/9 je značně odlehlý, bez možnosti přístupu z
komunikace a pro město je nevyužitelný. Na základě úkolu z PVO bylo s žadatelkou dále jednáno o možnosti
užívání pozemku p.č. 1019 k.ú. Krásný Studenec formou pronájmu – byla podána žádost o pronájem části
pozemku p.č. 1019 na zahradu k domu, v RM projednáno, bude uzavřena nájemní smlouva.

Jedná se o směnu pozemku p.č. 1019 o vým. 2152 m2 za stejnou část id. ½ pozemku p.č. 1149/9 k.ú. Krásný
Studenec.
V případě zveřejnění záměru města pozemky směnit, bude pozemek p.č. 1149/9 k.ú. Krásný Studenec
geometrickým plánem oddělen ve stejné výměře tak, aby nebylo nutné finanční dorovnání.
Nájemní smlouva: 0
Účel dle žádosti: zahrada k domu
Žadatelka: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: žadatelka není vedena v evidenci dlužníků města
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