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Nabytí pozemku p. č. 1892/4 v k. ú. Karviná-město - ČR, ÚZSVM
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
bezúplatně nabýt z majetku České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, do vlastnictví
statutárního města Karviné pozemek p. č. 1892/4, ostatní plocha, o výměře 18 m 2 v katastrálním území
Karviná-město, obec Karviná, se všemi součástmi, právy a povinnostmi, a to z důvodu veřejného zájmu za účelem
narovnání vlastnických vztahů vzhledem k umístěné stavbě místní komunikace – ulice Lesní ve vlastnictví
statutárního města Karviné na převáděném pozemku, a uzavřít za tímto účelem Smlouvu o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/O/20578/2018-HMSU (č. MMK/SML/747/2019), která je přílohou č. 1
k tomuto usnesení.
Úkol: ano
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Důvodová zpráva
Nabytí pozemku p. č. 1892/4 v k. ú. Karviná-město – ČR, ÚZSVM
Statutární město Karviná obdrželo nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatný
převod pozemku p. č. 1892/4 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, do majetku města. Uvedený
pozemek je evidován v katastru nemovitostí jako druh – ostatní plocha se způsobem využití – ostatní komunikace
o výměře 18 m2. Vlastníkem pozemku je Česká republika, příslušnost hospodařit s tímto majetkem státu náleží
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00
Praha 2.
Důvodem pro bezúplatný převod pozemku p. č. 1892/4 v katastrálním území Karviná-město do vlastnictví
statutárního města Karviné je stavba komunikace – ulice Lesní, jejíž část se na dotčeném pozemku nachází, a to
včetně dopravního prostoru (travnatého pruhu) podél této komunikace. Předmětná komunikace je zařazená do
kategorie „místní komunikace“, přičemž v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění, je
vlastníkem místních komunikací obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí.
Situování pozemku p. č. 1892/4 v katastrálním území Karviná-město je vyznačeno v příloze č. 1 k důvodové zprávě,
plocha vozovky včetně travnatého pruhu je zakreslena v příloze č. 2 k důvodové zprávě.
Pozemek p. č. 1892/4 v katastrálním území Karviná-město je dotčen vedením sítě elektronických komunikací –
metalický kabel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Pozemek se nachází v blízkosti trasy NTL
plynovodu v provozování společnosti GasNet, s.r.o. a na pozemku se nachází plynová přípojka provozovaná
uvedenou společností. Dále se na pozemku nachází nadzemní vedení NN do 1 kV v majetku společnosti ČEZ
Distribuce, a.s. V blízkosti se také nachází vodovodní řad DN 80 ocel a kanalizační stoka DN 300 B ve vlastnictví
společnosti SmVak, a.s., přes pozemek je vedena vodovodní a kanalizační přípojka.
Za účelem bezúplatného převodu pozemku p. č. 1892/4 v katastrálním území Karviná-město do vlastnictví
statutárního města Karviné byla vyhotovena Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
č. UZSVM/O/20578/2018-HMSU (č. MMK/SML/747/2019), která je přílohou č. 1 k usnesení.
Podle platného Územního plánu Karviné po vydání změny č. 1 je pozemek p. č. 1892/4 v katastrálním území
Karviná-město zařazený v ploše bydlení individuálního – BI.
Stanoviska odborů Magistrátu města Karviné:
Odbor školství a rozvoje doporučuje nabytí pozemku p. č. 1892/4 v katastrálním území Karviná-město do
vlastnictví statutárního města Karviné, kterým dojde k narovnání vlastnických vztahů z důvodu umístěné stavby
místní komunikace – ul. Lesní.
Odbor komunálních služeb rovněž souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p. č. 1892/4 v katastrálním území
Karviná-město do majetku statutárního města Karviné.
Odbor majetkový doporučuje rozhodnout bezúplatně nabýt z majetku České republiky a příslušnosti hospodařit
s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, 128 00 Praha 2, do vlastnictví statutárního města Karviné pozemek p. č. 1892/4, ostatní plocha, o výměře
18 m2 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, se všemi součástmi, právy a povinnostmi, a to z důvodu
veřejného zájmu za účelem narovnání vlastnických vztahů vzhledem k umístěné stavbě místní komunikace – ulice
Lesní ve vlastnictví statutárního města Karviné na převáděném pozemku, a uzavřít za tímto účelem Smlouvu
o bezúplatném
převodu
vlastnického
práva
k nemovité
věci
č. UZSVM/O/20578/2018-HMSU
(č. MMK/SML/747/2019), která je přílohou č. 1 k usnesení.
Komise majetková na svém zasedání konaném dne 14.08.2019 rovněž doporučila rozhodnout bezúplatně nabýt
z majetku České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, do vlastnictví statutárního města
Karviné pozemek p. č. 1892/4, ostatní plocha, o výměře 18 m2 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná,
se všemi součástmi, právy a povinnostmi za účelem narovnání vlastnických vztahů z důvodu umístěné stavby
místní komunikace – ulice Lesní ve vlastnictví statutárního města Karviné na převáděném pozemku a uzavřít za
tímto účelem Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/O/20578/2018HMSU (MMK/SML/747/2019).
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