Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 24. schůze Rady města Kuřimi konané dne 01.09.2021
Oznámení o záměru využití nemovitého majetku
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - záměr pronájmu

Materiál předkládá:

Ing. Jan Vlček, MSc. - místostarosta

Materiál zpracoval:

Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení Oznámení o záměru využití nemovitého majetku na
základě § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Ve smyslu nového občanského zákoníku a zákona
o obcích přistupuje město Kuřim k vodovodům a kanalizacím jako k nemovité věci.
U těchto nemovitých věcí je třeba nejprve zveřejnit záměr nájmu. Obec má povinnost zveřejnit záměr
po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce
obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.
Pro převzetí do majetku města Kuřimi a následně do provozu byla ve spolupráci se zástupci
společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. vybudována v souvislosti s výstavbou rodinných
domů
a) stavba prodloužení vodovodního řadu budovaná v souvislosti s výstavbou rodinných domů VIII.
etapy Díly za sv. Jánem „SO 05 Vodovodní řad“, mat. DN 80 tvárná litina, v celkové délce 578m,
umístěná v nově budované komunikaci, parc.č. 2642/620, 4969, 2642/613, 4553/4, 4553/6, 4968,
2642/940, 5067, 2642/836 k. ú. Kuřim, kolaudační souhlas č.j.: MK/44814/21/OSŽP ze dne
13.07.2021
a bytového domu
b) stavba prodloužení splaškové kanalizace budovaná v souvislosti s výstavbou s názvem „Bytový
dům - Kuřim, Hybešova ulice“, „SO 06 - Prodloužení řadu splaškové kanalizace“, v ulici Brněnská,
mat. DN 300 KAM, v délce 27,9m, parc.č. 1080, k.ú. Kuřim, kolaudační souhlas č. j.:
MK/21517/20/OSŽP ze dne 01.12.2020.
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Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
vyhlášení záměru pronajmout na dobu neurčitou stavbu prodloužení vodovodního řadu DN 80
tvárná litina, délky 578 m, umístěnou v komunikaci, parc. č. 2642/620, 4969, 2642/613, 4553/4,
4553/6, 4968, 2642/940, 5067, 2642/836, budovanou v rámci realizace akce Díly za sv. Jánem
VIII. etapa a stavbu prodloužení splaškové kanalizace DN 300 KAM, délky 27,9 m, umístěnou ve
zpevněné štěrkové ploše, parc.č. 4522/49, 4521, 2642/708, 4972 a 2642/697, v rámci výstavby
Bytový dům - Kuřim, Hybešova ulice, obě stavby v k. ú. Kuřim, společnosti Brněnské vodárny
a kanalizace, a. s., se sídlem Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, IČO 46347275.
Termín plnění: 30.10.2021
Zodpovídá: Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení
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ODBOR INVESTIČNÍ

Oznámení o záměru využití nemovitého majetku
na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Město Kuřim vyhlašuje
záměr pronajmout na dobu neurčitou společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká
555/1a, 603 00 Brno, IČ: 46347275 (dále jen „BVK“) stavby inženýrských sítí:


Kuřim, prodloužení vodovodu

budované v souvislosti s výstavbou rodinných domů VIII. etapy Díly za sv. Jánem „SO 05 Vodovodní
řad“, mat. DN 80 tvárná litina, v celkové délce 578m, umístěné v nově budované komunikaci, parc.č.
2642/620, 4969, 2642/613, 4553/4, 4553/6, 4968, 2642/940, 5067, 2642/836 k.ú. Kuřim, kolaudační
souhlas č.j.: MK/44814/21/OSŽP ze dne 13.07.2021. Napojení vodovodu na stávající vodovodní řad
ve vlastnictví města Kuřimi
a


Kuřim, prodloužení splaškové kanalizace

budované v souvislosti s výstavbou s názvem „Bytový dům - Kuřim, Hybešova ulice“, „SO 06 Prodloužení řadu splaškové kanalizace“, v ulici Brněnská, mat. DN 300 KAM, v délce 27,9m, parc.č.
1080, k.ú. Kuřim, kolaudační souhlas č.j.: MK/21517/20/OSŽP ze dne 1.12.2020.
Napojení: na stávající kanalizační splaškovou stoku pro veřejnou potřebu DN 300 KAM ve vlastnictví
města Kuřimi.
V Kuřimi dne

………………………………….
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
Starosta města Kuřimi
Vyvěšeno:
Sňato:
Poučení: Dle § 39 zák. 128/2000 Sb., o obcích se může k záměrům obce vyjádřit každý a předložit
své nabídky.
Vyjádření k záměru lze podat na MěÚ Kuřim nejpozději dne ….. do ….. hod.

