
Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 1.1. 

 

 

Pro jednání zastupitelstva města dne 3. února 2016 

Zpracoval: odbor rozvoje města, oddělení majetkové 

Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města 

 

 

 

 

  

Majetkoprávní úkony  
 

Důvodová zpráva: 

 
1.) ČR – Státní pozemkový úřad má ve vlastnictví níže uvedené pozemky, které jsou užívány 

jako místní komunikace.  Jedná se o část pozemkové parcely číslo 2365/6 o výměře 202 m2 v kat. 

území  Moravský Lačnov a pozemek  pozemková parcela číslo 1782/15 v katastrálním území Svitavy-

předměstí. Majetkoprávní komise doporučila požádat ČR – Státní pozemkový úřad o  bezúplatný 

převod těchto pozemků.  

 (snímek č. 1)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

bezúplatné nabytí pozemku části pozemkové par. č. 2365/6 označené podle 

geometrického plánu jako p.par.č. 2365/14 o výměře 202 m2 v katastrálním území 

Moravský Lačnov a pozemku pozemková parcela číslo 1782/15 o výměře 129 m2 

v katastrálním území Svitavy-předměstí od ČR – Státního pozemkového úřadu, Praha  

Z: vedoucí odboru rozvoje města  

 

 

Důvodová zpráva: 

 
2.)  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je vlastníkem pozemku pozemková 

par.č. 892/42 o výměře 2 m2 , který je součástí místní komunikace na ul. Štítného a nachází se před 

garáží  manželů xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Svitavy.  

Na základě podnětu manželů xxxxxxxxxxx, doporučila majetkoprávní komise požádat Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozemku pozemkové parcely číslo 

892/42 v katastrálním území Svitavy-předměstí, který je součástí místní komunikace.  

 (snímek č. 2)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

bezúplatné nabytí pozemku pozemkové parcely číslo 892/42 o výměře 2 m2 

v katastrálním území Svitavy-předměstí od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových Praha 

Z: vedoucí odboru rozvoje města  

 

 



Důvodová zpráva: 

 
3.) Město Svitavy připravuje rekonstrukci chodníků pro vybudování bezbariérového přístupu. 

Část chodníku na ulici Richarda Kloudy je umístěna na pozemku stavební parcela číslo 1028, který je 

ve vlastnictví Pardubického kraje. S Pardubickým krajem bylo jednáno o bezúplatném převodu části 

pozemku o výměře 84 m2. 

   (snímek č. 3)  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

bezúplatné nabytí pozemku části stavební parcely číslo 1028, označené podle 

geometrického plánu č. 2695-003/2016 jako pozemková parcela číslo 3429 o výměře 84 

m2 v katastrálním území Svitavy-předměstí od Pardubického kraje, Komenského nám. 

125, Pardubice 

Z: vedoucí odboru rozvoje města  

 

Důvodová zpráva: 

 
4.) Před realizací stavby kabelové přípojky VN22kV do průmyslové zóny bylo jednáno se 

Státním pozemkovým úřadem Pardubice  o zřízení věcného břemene  – služebnosti pro město Svitavy 

na umístění kabelové přípojky na pozemku pozemková parcela číslo 1585/6 v katastrálním území 

Svitavy-předměstí.   ČR – Státní pozemkový úřad souhlasí se zřízením věcného břemene - služebnosti 

za úhradu ve výši 1 660 Kč. 

 (snímek č. 4)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

nabytí práva věcného břemene - služebnosti na umístění a provozování kabelové 

přípojky VN 22kV pro objekty v průmyslové zóně ve Svitavách. Služebnost se zřizuje 

pro pozemek pozemková parcela číslo 1585/6 v katastrálním území Svitavy-předměstí, 

který je ve vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu Praha, za úhradu ve výši 1 660 

Kč 

Z: vedoucí odboru rozvoje města  

 

Důvodová zpráva: 

 
5.) U objektu se stavební parcelou číslo 3690 na ulici 5. května, které město odkupuje od 

Českých drah a.s. je přistavěna kolna, která je ve vlastnictví xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, Svitavy. 

Vzhledem k tomu, že město připravuje demolici uvedené budovy, požádal p. xxxxxx,  aby město 

Svitavy  tuto kolnu odkoupilo.  

Majetkoprávní komise žádost projednala a odkoupení kolny doporučila za cenu 16 880 Kč 

podle znaleckého posudku.         

(snímek č. 5)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

nabytí kolny přistavěné k budově se stavební parcelou číslo 3690 v katastrálním území 

Svitavy-předměstí od xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, Svitavy za kupní cenu 16 880 Kč 

Z: vedoucí odboru rozvoje města  



Důvodová zpráva: 

 
6.) V rámci přípravy projektu na stavbu „Cyklostezka Svitavy – Vendolí“ byla s vlastníky 

pozemků – společností Stilla a.s., Svitavy a xxxxxxxx xxxxx, Svitávka – uzavřena smlouva o 

podmínkách provedení stavby a smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy, kde bylo dohodnuto, že 

po dokončení stavby prodají městu Svitavy zastavěné pozemky za cenu Kč 20/m2. 

(snímek č. 6)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

a) nabytí částí pozemkové parcely číslo 437  označených podle geometrického plánu 

jako pozemky pozemková par. č. 437/10 o výměře 190 m2, p. par. č. 437/11 o výměře 

204 m2 a p. par. č. 2522/17 o výměře 184 m2 , vše  v katastrálním území Čtyřicet Lánů 

od společnosti Stilla a.s., se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 164/2 za kupní cenu 

11.560 Kč 

b) nabytí částí pozemkové parcely číslo 455  označených podle geometrického plánu 

jako pozemky pozemková par. č. 455/4 o výměře 194 m2, p.par.č. 455/5 o výměře 203 

m2 a p. par. č. 2522/16 o výměře 184 m2, dále část parcely vedené ve zjednodušené 

evidenci par. č. 463 označené podle geometrického plánu jako par. č. 2522/27 o 

výměře 44 m2,  část parcely vedené ve zjednodušené evidenci par. č. 465/1 označené 

podle geometrického plánu jako parcela číslo 2522/30 o výměře 68 m2, vše 

v katastrálním území Čtyřicet Lánů od xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, Svitávka za kupní 

cenu 13.860 Kč 

Z: vedoucí odboru rozvoje města  

 

 

Důvodová zpráva: 

 
7.) Na pozemkové parcely par.č. 437 a  p.par.č. 455 v kat. území Čtyřicet Lánů  má město 

Svitavy zřízeno předkupní právo z důvodu umístění stavby cyklostezky. Odkoupením pozemků pod 

stavbou cyklostezky předkupní právo na zbývající části pozemků zaniká. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

souhlasí 

se zánikem předkupního práva zapsaného podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. 

k pozemkům pozemková par. č. 437 a pozemková par. č. 455 v katastrálním území 

Čtyřicet Lánů za podmínky, že části parcel pod stavbou cyklostezky budou ve vlastnictví 

města Svitavy 

Z: vedoucí odboru rozvoje města  

 

Důvodová zpráva: 

 
8.) Stavba  Cyklostezky Svitavy – Vendolí je mimo jiné umístěna na části pozemků 

pozemková par.č. 431/2,  p.par.č. 1486/4 a části parcely vedené ve zjednodušené evidenci par. č. 

1394, vše  v kat. území Čtyřicet Lánů  které jsou ve vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu. 

Na základě nájemní smlouvy bylo dohodnuto, že po dokončení stavby bude provedeno majetkoprávní 

vypořádání.   

(snímek č.8) 

 



Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

bezúplatné nabytí pozemků částí pozemkové par. č. 431/2 označených podle 

geometrického plánu jako p. par. č. 431/10 o výměře 192 m2, p. par. č. 431/11 o výměře 

45 m2, p. par. č. 431/12 o výměře 3 m2, p. par. č. 431/15 o výměře 16 m2 a p. par. č. 

2522/18 o výměře 191 m2, dále části pozemkové par.č. 1486/4 označené podle 

geometrického plánu jako p. par. č. 1486/17 o výměře 797 m2 a části parcely vedení ve 

zjednodušené evidenci par. č. 1394 označené podle geometrického plánu jako p. par. č. 

2522/32 o výměře 26 m2 , vše v kat. území Čtyřicet Lánů od ČR – Státního 

pozemkového úřadu Praha 

Z: vedoucí odboru rozvoje města  

 

 


