Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000
Sb.,o obcích v platném znění.
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Příspěvek do 3. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 29.04.2014
Nová pravidla pro majetkoprávní vypořádání pozemků pod místními
komunikacemi
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - Původní pravidla
B - Nová pravidla

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Vladimíra Fidrmucová - Referentka odboru majetkoprávního
Mgr. Petr Kavka - Vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Město Kuřim na základě „Pravidel pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků
pod místními komunikacemi“ (dále jen „Pravidla“) každoročně vyhlašuje výkup pozemků pod místními
2
komunikacemi (dále jen „pozemky pod komunikacemi“). Maximální cenou je cena zjištěná za m . Tato
cena vychází vždy pro každý rok z nově zpracovaného znaleckého posudku. Výpočty znalce jsou
prováděny na základě zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění.
Vývoj výkupní ceny pozemků pod komunikacemi od roku 2007:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

-

2

96,- Kč/m
2
104,31 Kč/m
2
178,23 Kč/m
2
189,67 Kč/m
2
175,72 Kč/m (pokles ceny byl způsobem zohledněním koeficientu prodejnosti)
2
179,36 Kč/m
2
185,97 Kč/m

Vlivem nové legislativy platné od roku 2014 ocenil Dipl. Ing. Miloslav Buchta zjištěnou cenu
2
pozemků pod komunikacemi částkou ve výši 682,27 Kč/m , což je víc jak trojnásobek ceny z roku
2013. Znalecké posudky jsou k nahlédnutí v kanceláři odboru majetkoprávního.
OMP vychází z úvahy, že v posledních letech se v Kuřimi obchodovaly pozemky pod komunikacemi
za výše uvedené ceny. Město bylo tedy v podstatě jediným subjektem, který pozemky pod
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komunikacemi obchodoval. Výše uvedené ceny se tak staly dle našeho názoru obvyklou tržní cenou.
Odbor majetkoprávní navrhuje odrazit se při dalším výpočtu ceny pozemků pod komunikacemi z ceny
pro rok 2013 a tuto cenu vynásobit průměrnou roční mírou inflace v roce 2013 vyhlášenou Českým
statistickým úřadem. Průměrná roční míra inflace v roce 2013 je 1,4%.
2
Výpočet: 185,97 x 1,014 = 188,57 Kč/m .
S odvoláním na výše uvedené OMP předkládá Zastupitelstvu města Kuřimi ke schválení nová
„Pravidla“. V nich doporučujeme vypustit pojem „cena zjištěná“, tak jak je charakterizována v zákoně
č. 151/1997 Sb..
Návrh možností, jak cenu pro výkup pozemků pod komunikacemi nastavit:
a) pevná neměnná cena,
b) vyjít z ceny výkupů pozemků pod komunikacemi za rok 2013 a tuto částku pravidelně valorizovat o
míru inflace
c) každý rok se samostatně rozhodnout pro nějakou výši ceny, která zohlední rozpočtové možnosti
města, předchozí obchodování s těmito pozemky,…

Návrh na usnesení:
ZM s c h v a l u j e pravidla pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod
místními komunikacemi ve znění dle přílohy B.
Termín plnění: 31. 5. 2014 (OMP)
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