NÁVRH
Specifikace nemovitostí určených k uzavření budoucích smluv o nabytí
nemovitostí do vlastnictví kraje darem
a) Budoucí nabytí nemovitostí darem
1) Budoucí nabytí pozemků darem
Středisko Frýdek-Místek
Katastrální území
Číslo parcely
Rychaltice

Smluvní strany:

Výměra m2

Silnice číslo

*)

1523/75
4006
SO 117 – Souběžná
*
silnice III. třídy
1523/79 )
65
*
1523/81 )
70
*
1523/107 )
137
1523/108 *)
324
*
1523/109 )
402
*
1639/4 )
4523
Moravskoslezský kraj – jako budoucí obdarovaný
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se
sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, IČO 65993390 –
jako budoucí dárce

Odůvodnění:
Budoucí darování pozemků do vlastnictví kraje pod stavbou silnice, stavební objekt
„SO 117 – Souběžná silnice III. třídy – propojení silnice III/4806 a silnice II/486“,
který byl realizovaný v rámci stavby „D48 Rybí – MÚK Rychaltice“.
*) Omezení vlastnického práva – zahájení exekuce. SSMSK, p. o. navrhuje
budoucí nabytí pozemků schválit s podmínkou, že na nabývaných pozemcích nebude
v době podpisu smlouvy o bezúplatném převodu váznout exekuce.
2) Budoucí nabytí částí stavby silnice MK darem
Středisko Nový Jičín
Katastrální území
Číslo parcely
Staničení, délka
Nový Jičín – Dolní
Předměstí

506/1
507/3
709/6
507/2
507/6
274/7
274/6
275/31
275/30
275/2
275/13
275/7
301/16
301/19
300/4
337/4
498/7

1,81 km

Silnice číslo
MK

Smluvní strany:

Moravskoslezský kraj – jako budoucí obdarovaný
Město Nový Jičín se sídlem Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín,
IČO 00298212 – jako budoucí dárce

Odůvodnění:
Budoucí darování částí stavby silnice místní komunikace (MK) v celkové délce 1,81 km
v rámci budoucího uspořádání dopravní infrastruktury na území města Nový Jičín po
vybudování stavby „Rekonstrukce silnice R48 MÚK Bělotín – Rybí“. Pod číslem 17b
(ul. Hřbitovní), a to v úseku od hranice k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí po
křižovatku s ul. Propojovací v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí o délce 0,987 km, pod
číslem 16b (ul. Propojovací), a to v úseku od křižovatky s ulicí Hřbitovní po křižovatku
s ul. Suvorovova v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí o délce 0,486 km a pod číslem
15b (ul. Suvorovova), a to úseku od křižovatky s ul. Propojovací po křižovatku se
silnicí III/04820 v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí o délce 0,338 km do vlastnictví
kraje, které v důsledku změny v uspořádání silniční sítě nabudou významu silnice
II. třídy. Současně budou s předmětnými úseky komunikací bezúplatně převedeny
pozemky pod předmětnými úseky komunikací samostatnou smlouvou. Pozemky
budou prosty práv třetích osob vyjma závazků vyplývajících ze smluv o zřízení
věcného břemene. Pro majetkové vypořádání bude zpracován geometrický plán (GP).
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