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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
nenabýt od pana Rostislava Korbase,
bytem
formou daru do vlastnictví statutárního města Karviné spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemcích p. č.
ostatní plocha, o výměře 3 m 2 a p. č.
ostatní plocha, o výměře 226 m 2, oba v katastrálním území
Karviná-město, obec Karviná, a to z důvodu nepotřebnosti.
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Důvodová zpráva
Nabytí podílu na pozemcích – Rostislav Korbas

Statutární město Karviná obdrželo nabídku pana Rostislava Korbase,
bytem
na převod spoluvlastnického podílu o velikosti
½ na pozemcích v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, formou daru do vlastnictví
statutárního města Karviné. Předmětem nabídky jsou pozemky, resp. spoluvlastnický podíl o velikosti
½ na pozemcích p. č.
/ ostatní plocha (způsob využití – jiná plocha), o výměře 3 m 2 a p. č.
/
ostatní plocha (způsob využití – ostatní komunikace), o výměře 226 m 2 v katastrálním území Karvináměsto, který pan Korbas nabyl do svého vlastnictví na základě Usnesení soudu o vypořádání SJM
a o dědictví ze dne 08.08.2016.
Vlastnické právo ke zbývajícímu spoluvlastnickému podílu o velikosti ½ na výše uvedených pozemcích
je v katastru nemovitostí zapsáno pro paní Štěpánku Korbasovou. Bylo zjištěno, že tato majitelka
zemřela v roce 1987, avšak předmětné dědictví nebylo dosud vypořádáno.
Situování výše citovaných pozemků je znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 1
k důvodové zprávě.
Ve skutečnosti slouží část pozemku p. č.
jako zastavěná plocha komunikace v KarvinéHranicích, která je napojená na ul. Petrovická. Zbývající část pozemku p. č.
a pozemek
p. č.
tvoří zeleň podél komunikace. Předmětná komunikace není v majetku statutárního města
Karviné, jedná se o účelovou veřejně přístupnou komunikaci, která se nachází na pozemcích ve
vlastnictví různých fyzických i právnických osob, avšak žádný z pozemků pod touto komunikací
nevlastní a ani údržbu komunikace nezajišťuje statutární město Karviná.
Vyjádření odborů Magistrátu města Karviné:
Odbor rozvoje ve vyjádření k využití pozemků uvádí – podle Územního plánu obce Karviná, včetně
jeho změn č. 1 – 10 a č. 13 – 14 (dále jen „územní plán“) se pozemky p. č.
a
v katastrálním
území Karviná-město nacházejí v zastavěném území, v zóně výrobní – průmyslové, ve stabilizované
ploše ostatní obslužné komunikační sítě. Pozemky nejsou dotčeny žádnou veřejně prospěšnou stavbou.
Z kritérií a podmínek stanovených pro rozhodování o změnách v území nevyplývají pro využití
zájmového území žádné podmínky a požadavky.
Z hlediska dopravy je komunikace nacházející se na části pozemku p. č.
/ v katastrálním území
Karviná-město účelovou komunikací, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby
vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení předmětných nemovitostí s ostatními pozemními
komunikacemi. Pozemek p. č.
v katastrálním území Karviná-město je z dopravního hlediska
nepotřebný a nevyužitelný.
Odbor majetkový doporučuje rozhodnout nenabýt spoluvlastnický podíl pana Rostislava Korbase
o velikosti ½ na pozemcích p. č.
a p. č.
v katastrálním území Karviná-město, obec
Karviná, formou daru do vlastnictví statutárního města Karviné, a to z důvodu nepotřebnosti.
Komunikace, která se nachází na části pozemku p. č.
v katastrálním území Karviná-město, není
majetkem statutárního města Karviné. Kromě toho statutární město Karviná nevlastní ani žádný
z okolních pozemků, na nichž je uvedená komunikace umístěná, a rovněž nezajišťuje údržbu předmětné
komunikace.
Komise majetková a bytová na svém zasedání konaném dne 07.12.2016 rovněž doporučila
rozhodnout spoluvlastnický podíl pana Rostislava Korbase o velikosti ½ na pozemcích p. č.
/
a p. č.
v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, formou daru do vlastnictví
statutárního města Karviné z důvodu nepotřebnosti nenabýt.
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Příloha
Příloha č. 1 k důvodové zprávě
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