
Město Příbram Pro _'ednání ZM

odbor : sýráv ma'etku dne :12.12.2016

Název bodu jednání: [>>>-Návrh na revokaci usnesení č. 86í2014í2lv1 a č. 88í2014íZM ze dne

15.12.2014<<<]

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracoval: Ing. Jaromír Volný, vedoucí odboru správy majetku

Projednáno: v Radě města Příbram dne 21.11.2016, &. usn. 1086í2016

Text usnesení RM: Rada města

i. doporučuje ZM

schválit revokaci usnesení č. 86í2014íZM a č. 8812014ÍZM ze dne 15.12.2014.

ll. u k | a d a

OW zařadit tento materiál do programu zasedání ZM dne 12.12.2016.

Napsala: Jana Říčařova

Návrhy na usneseni:

(>>> ZM schvaluje — neschvaluje

revokaci usnesení č. 86i2014fZM a č. 8812014JZM ze dne 15.12.2014<<<)

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Příbram dne 15.12.2014,

- svým usnesením č. 86í2014íZM schválilo zamer bezúplatného převodu pozemku p. č. 66519 v k. ú.

Březové _i—lory z vlastnictví ČR Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 102411133, 130 00

Praha —Zižkov, IČO 01312774 do vlastnictví města Příbram

a

- svým usnesením č. 88í2014íZM schválilo záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 66310 v k. ú.

Březové l—loryz vlastnictví ČR Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024í11a, 130 00

Praha — Zižkov, IČO 01312774 do vlastnictví města Příbram.

Město Příbram na základě těchto usnesení požádalo Státní pozemkový úřad 0 bezúplatný převod

shora uvedených pozemků se sdělením, že po sdělení případných podminek převodu bude předložen

materiái k projednání v orgánech města, který se bude týkat schválení bezúplatné-ho převodu

pozemků, nikoliv jen záměru.

Nyní město Příbram obdrželo od Státního pozemkového úřadu sdělení , že nelze žádosti města

vyhovět, jelikož zmiňované pozemkyjsou jen pomocnými silničními pozemky (nezpevněné) nikoliv

silničnimi pozemky, na nichž je umístěno těleso pozemní komunikace.

Na základě shora uvedeného předkládá odbor správy majetku návrh na revokaci příslušných usnesení

zastupitelstva města.

Přílohy

1) situační snímek, ortofotomapa

2) sdělení Státního pozemkového úřadu

3) usnesení č. 86í2014íZM a č. 8812014IZM ze dne 15.12.2014


