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.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 1. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 25.01.2022
Manželé Benediktovi – žádost o prodej pozemku na ul. Malá Česká
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - situace
B - situace
C - geometrický plán
D - foto
E - situace
F - situace

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Vladimíra Fidrmucová - referent - pozemky

Vedoucí odboru:

Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Manželé [osobní údaj odstraněn] Benedikt a [osobní údaj odstraněn] Benediktová, oba bytem
[osobní údaj odstraněn] Kuřim, zjistili, že oplocení jejich zahrady u rodinného domu čp. 1239
nekopíruje hranici pozemku parc. č. 1138/11, nýbrž zasahuje do pozemku města Kuřimi - parc. č.
1138/1 vše v k. ú. Kuřim. Jedná se o místní komunikaci na ul. Malá Česká – vizte př. A, B.
Z tohoto důvodu manž. Benediktovi zadali vyhotovení geometrického plánu č. 3756-357/2019, který
2
z parc. č. 1138/1 oddělil oplocený pozemek a označil ho jako parc. č. 1138/71 o výměře 73 m vše
v k. ú. Kuřim – vizte př. C.
Nyní manželé Benediktovi žádají o prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 1138/71 o výměře 73 m
v k. ú. Kuřim (dále i „předmět prodeje“).

2

Při místním šetření bylo zjištěno, že na předmětu prodeje stojí drobná stavba – sklad zahradního
nářadí, která tvoří součást oplocení. Část oplocení tvoří zděný sokl s vyzděnými sloupky, mezi nimiž
jsou dřevěné plotové díly a část plotu tvoří drátěné pletivo – vizte foto př. D. OMP zadal vyhotovení
2
2
znaleckého posudku, který ocenil předmět prodeje částkou ve výši 2 500 Kč/m . Při výměře 73 m činí
kupní cena částku ve výši 182 500 Kč. Manž. Benediktovi s navrženou cenou souhlasí.
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Ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je nutné nejprve zveřejnit záměr na prodej
pozemku. Na dalším zasedání ZM bude řešen samotný prodej pozemku.
Město Kuřim současně požádalo pana [osobní údaj odstraněn] Benedikta, jako vlastníka pozemku
2
2
parc. č. 2784/35 v k. ú. Kuřim o výměře 53 m o prodej tohoto pozemku za cenu ve výši 350 Kč/m
(celková kupní cena činí částku ve výši 18.550 Kč). Pan Benedikt s prodejem pozemku souhlasí –
vizte př. E, F.
Na pozemku parc. č. 2784/35 v k. ú. Kuřim se nachází cesta podél potoka, který ústí do rybníku
Srpek. Srovnatelný pozemek město koupilo v roce 2021 od pana Šafaříka pro budoucí stavbu
cyklostezky – usn. ZM Z/2021/055 ze dne 29.06.2021.
OMP a OI doporučuje ZM obě usnesení schválit.
Návrh na usnesení:
ZM
schvaluje
2

záměr na prodej části pozemku parc. č. 1138/1 o vým. 73 m , dle GP č. 3756-357/2019 nově
2
označené jako parc. č. 1138/71 o vým. 73 m , vše v k. ú. Kuřim, [osobní údaj odstraněn]
Benediktovi a [osobní údaj odstraněn] Benediktové, oba bytem [osobní údaj odstraněn] Kuřim,
2
za cenu 2.500 Kč/m s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku ponese kupující.
Termín plnění: 31.01.2022
Zodpovídá: Ing. Vladimíra Fidrmucová - referent - pozemky
schvaluje
2

2

úplatné nabytí pozemku parc. č. 2784/35 o výměře 53 m v k. ú. Kuřim, za cenu 350 Kč/m z
vlastnictví [osobní údaj odstraněn] Benedikta, bytem [osobní údaj odstraněn] , Kuřim, do
majetku města Kuřimi. Náklady spojené s převodem pozemku uhradí město Kuřim.
Termín plnění: 30.09.2022
Zodpovídá: Ing. Vladimíra Fidrmucová - referent - pozemky
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