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Pro jednání zastupitelstva města dne: 28. června 2017  

Zpracoval: odbor rozvoje města, oddělení majetkové 

Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města 

 

 

 
 

Majetkoprávní úkony  
 

Důvodová zpráva: 
 

1.)  Město Svitavy uzavřelo dne 23. 6. 2016 se Státním fondem životního prostředí České 
republiky, Praha zástavní smlouvu č. 08018531 – Z 2 na zajištění pohledávky ve výši 11.102.845,98 
Kč za zápůjčku na financování akce „Intenzifikace ČOV Svitavy“. Před podáním návrhu na vklad 

zástavního práva do katastru nemovitostí však došlo k zahájení pozemkových úprav v katastrálním 

území Čtyřicet Lánů, když se tyto pozemkové úpravy dotkly i pozemků, které byly předmětem 
zástavního práva.   

Státní fond životního prostředí České republiky proto městu Svitavy předložil novou zástavní 

smlouvu č. 08018531 – Z 2, ve které jsou pozemky dotčené pozemkovými úpravami nahrazeny 
pozemky novými s tím, že původní zástavní smlouva ze dne 23. 6. 2016 se touto smlouvou ruší. 

Navrhujeme schválit uzavření Zástavní smlouvy č. 08018531 – Z 2 na zajištění pohledávky ve 
výši 11.102.845,98 Kč za zápůjčku na financování akce „Intenzifikace ČOV Svitavy“ se Státním 

fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 
00020729.                                                                                                    

(příloha č. 1 – smlouva)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

uzavření Zástavní smlouvy č. 08018531 – Z 2 na zajištění pohledávky ve výši 
11.102.845,98 Kč za zápůjčku na financování akce „Intenzifikace ČOV Svitavy“ se 

Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 
00 Praha 11, IČ 00020729 dle předloženého návrhu 

Z: vedoucí odboru rozvoje města  

 

 

Důvodová zpráva: 

 
2.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx požádali 

v zájmu majetkoprávního vypořádání o odprodej pozemkové parcely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxm

2
 a pozemkové parcely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, které jsou 

součástí jejich zahrady.  Vzhledem k tomu, že se jedná o zbytkové pozemky vedle místní 
komunikace, pro které nemá město využití, doporučila majetkoprávní komise prodej  za cenu 200 

Kč/m2
.  

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 2. června 2017 do 
19. června 2017 pod č. 251/2017.                                                                                  

(příloha č. 2) 

 

 



 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej pozemkové parcely p. č. 1305/7 o výměře 10 m
2
 a pozemkové parcely p. č. 1305/8 

o výměře 85 m2
 v katastrálním území Moravský Lačnov 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Svitavy za kupní cenu 19 000 Kč 
včetně DPH                                                        

Z: vedoucí odboru rozvoje města  
 

 

Důvodová zpráva: 

 
3.) RK Mouřenín, spol. s r.o., nám. Míru 50, Svitavy je vlastníkem pozemkové parcely p. č. 

1943/2 a 1943/4 v katastrálním území Svitavy-předměstí. V zájmu zcelení tohoto území, kde mají 

záměr výstavby bytového domu, požádala společnost o odprodej pozemkové parcely č. 3361 o 
výměře 295 m2

. 

Vzhledem k tomu, že město Svitavy získalo tento pozemek odkoupením od ČR – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, doporučila majetkoprávní komise prodej pozemku za 
stejnou cenu, tj. 305 000 Kč.  

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 2. června 2017 do 
19. června 2017 pod č. 252/2017.                                                                                  

(příloha č. 3) 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej pozemkové parcely p. č. 3361 o výměře 295 m2
 v katastrálním území Svitavy-

předměstí společnosti RK Mouřenín, spol. s r. o., nám. Míru 50, Svitavy za kupní cenu 

305 000 Kč + DPH s tím, že bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě do doby 
vydání stavebního povolení pro bytový dům 

Z: vedoucí odboru rozvoje města  
 

 

Důvodová zpráva: 
 

4.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx je vlastníkem pozemkové 

parcely xxxxxxxxxxxxxxv katastrálním území Čtyřicet Lánů, na které bude realizována výstavba 
řadových rodinných domů. Pro vybudování přístupové komunikace k těmto domům požádala o 
odprodej části pozemkové parcely xxxxxxxxxxxxx. 

Paní xxxxxxx je také vlastníkem pozemkové parcely xxxxxxxxxxx v katastrálním území 

Čtyřicet Lánů, kde má město zájem vybudovat kontejnerové stání na tříděný odpad, dále pozemkové 
parcelyxxxxxx, na níž je umístěna část místní komunikace, a stavební parcely xxxxxxxxxxxxxxxx o 

výměře 2 m2, jejímž převodem na město Svitavy dojde ke sjednocení vlastnictví pozemku pod 
trafostanicí. 

Na základě předchozích jednání byla dohodnuta vzájemná směna pozemků. Majetkoprávní 

komise doporučila směnu pozemků schválit. 
Záměr směny byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Svitavy od 2. června 2017 do 

19. června 2017 pod č. 255/2017.                                                                                  

(příloha č. 4) 

 



 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

směnu pozemků v katastrálním území Čtyřicet Lánů tak, že: 
- město Svitavy převede do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx část 
pozemkové parcely xxxxxxxxxxxxx o výměře 244 m2, označené podle geometrického 
plánu jako pozemková parcela xxxxxxxxxxxxxx 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx převede do vlastnictví města Svitavy část 
pozemkové parcely xxxxxxxxxxx o výměře 224 m2, označené podle geometrického plánu 
jako pozemková parcela xxxxxxxxxxx, pozemkovou parcelu xxxxxxxxxxx o výměře 18 
m

2
 a stavební parcelu pxxxxxxxxxxxxxxx o výměře 2 m2 

Z: vedoucí odboru rozvoje města  
 

 

Důvodová zpráva: 
 

5.) Město Svitavy je vlastníkem pozemkové parcely p. č. 1837/46 o výměře 152 m2
 

v katastrálním území Moravský Lačnov. Zaměřením hranice pozemku bylo zjištěno, že zasahuje do 
pozemkové parcely xxxxxxxxxxx, která je ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. V zájmu 

majetkoprávního vypořádání uživatelských vztahů bylo projednáno, že město Svitavy část pozemkové 
parcely p. č.xxxxxxxxxvýměře 32 m2

 odxxxxxxxxxxxxx odkoupí za cenu 200 Kč/m2
. 

Majetkoprávní komise odkoupení pozemku za navrženou cenu doporučila. 
 (příloha č. 5) 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

nabytí části pozemkové parcely xxxxxxxxxxx o výměře 32 m
2, nově označené podle 

geometrického plánu jako pozemková parcela xxxxxxxxxxx, v katastrálním území 

Moravský Lačnov xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Svitavy za kupní cenu 6 400 Kč 

Z: vedoucí odboru rozvoje města  
 

 

Důvodová zpráva: 
 

6.) Před areálem čistírny odpadních vod v Hradci nad Svitavou bylo vybudováno odstavné 

stání na části pozemkové parcely p. č. 7201, která je ve vlastnictví obce Hradec nad Svitavou. 
V zájmu majetkoprávního vypořádání bylo dohodnuto odkoupení zastavěné části o výměře 188 m

2
 za 

kupní cenu 9 400 Kč včetně DPH. 
 (příloha č. 6) 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

nabytí části pozemkové parcely p. č. 7201 o výměře 188 m
2, označené podle 

geometrického plánu jako pozemková parcela p. č. 7201/4, v katastrálním území Hradec 



nad Svitavou od obce Hradec nad Svitavou, Hradec nad Svitavou č.p. 230 za kupní cenu 

9 400 Kč včetně DPH  
Z: vedoucí odboru rozvoje města  

 

 

Důvodová zpráva: 
 

7.) Při zaměření podchodu u budovy Policie bylo zjištěno, že část pozemků je ve vlastnictví 
ČR – Krajského ředitelství policie Pardubického kraje. V zájmu majetkoprávního vypořádání 
navrhujeme schválit bezúplatné nabytí níže uvedených pozemků.  

Majetkoprávní komise bezúplatné nabytí pozemků doporučila. 
 (příloha č. 7) 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

bezúplatné nabytí pozemků v katastrálním území Svitavy-předměstí části pozemkové 
parcely p. č. 1903/56 o výměře 13 m2, označené podle geometrického plánu jako 
pozemková parcela p. č. 1903/58, části pozemkové parcely p. č. 1903/8 o výměře 35 m2

, 

označené podle geometrického plánu jako pozemková parcela p. č. 1903/59, a části 
stavební parcely p. č. st. 2600 o výměře 129 m2, označené podle geometrického plánu 
jako pozemková parcela p. č. 3464, od ČR – Krajského ředitelství policie Pardubického 
kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice 

Z: vedoucí odboru rozvoje města  
 

 


