
MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVEM
MĚSTA

 JINDŘICHŮV HRADEC 
29. zasedání, dne 26.05.2021

V Jindřichově Hradci dne 17.5.2021
Usnesení číslo: /29Z/2021 
 
Název: Bezúplatný převod pozemků od SPÚ dle zákona č. 503/2012 Sb. 
 
Předkládá: RADA MĚSTA

 Vypracoval: Ing. Aneta Gantnerová 
 
Důvodová zpráva:

 
Předkládáme k projednání návrh na bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu,
které lze podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu převést do vlastnictví města:

- p.č. 515/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 10 424 m2, k.ú. Horní Žďár u
Jindřichova Hradce - na předmětném pozemku se nachází účelová komunikace č. 238, vedoucí od Políkna
do Horního Žďáru, v pozemku je plánováno uložení kanalizace. Platnou územně plánovací dokumentací je
pozemek zahrnut do koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu VD 64 – cyklotrasa mezi Políknem a H.Žďárem

- část p.č. 2360, ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Radouňka - část pozemku zahrnutá platnou územně
plánovací dokumentací do koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu VD 33 – místní komunikace, chodník, na
předmětné části pozemku je umístěna dočasná objízdná trasa z důvodu rekonstrukce komunikace Ke Mlýnu

- p.č. 3954, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8 905 m2 a p.č. 3871, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 65 m2, vše k.ú. Dolní Radouň - na pozemcích se nachází účelová
komunikace č. 279 a účelová komunikace č. 280, převod těchto pozemků je doporučován osadním výborem
v Dolní Radouni

Stanovisko rady města
 Rada města na své schůzi dne 10.5.2021 usnesením č. 352/15R/2021 souhlasila s bezúplatným převodem

pozemků tak, jak se uvedeno v usnesení.

 
 

Návrh na usnesení
 
Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje
 bezúplatný převod pozemků do majetku města Jindřichův Hradec podle § 7 zákona č. 503/2012 Sb., v

platném znění od ČR Státního pozemkového úřadu, IČ 1312774, Husinecká 1024/11a, Praha 3 -
Žižkov:

  
- p.č. 515/1, ostaní plocha, ostatní komunikace, o výměře 10 424 m², k.ú. Horní Žďár u Jindřichova
Hradce, obec Jindřichův Hradec

 - části p.č. 2360, ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Radouňka, obec Jindřichův Hradec
 - p.č. 3954, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8 905 m², k.ú. Dolní Radouň, obec

Jindřichův Hradec
 - p.č. 3871, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 65 m², k.ú. Dolní Radouň, obec Jindřichův

Hradec
  

 
 
 



 
 

přílohy: - zápis z grémia 
 - ortofotomapa 

- snímek


