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Pracovní materiál č. 4.2. 
Schválení darovacích smluv k pozemkům  

Pracovní materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21.2.2011 
Zpracoval  : Hanzlíček Vladislav, vedoucí odboru výstavby a ÚP MěÚ 
Předkládá :  Dr. Bohuslav Červený, starosta města Stříbra  
 
Návrh na usnesení : 
Zastupitelstvo města (bere na vědomí, schvaluje):  
text darovací smlouvy, na základě které pan Martin Zeman daruje městu Stříbru p.p.č. 3484 k.ú. 
Stříbro o výměře  30731 m2 a město Stříbro  daruje panu Xxxx p.p.č. 1899/29 k.ú. Stříbro o výměře 
14600 m2, vytvořenou geometrickým plánem č. 3054-589/2010. 
Zastupitelstvo města ukládá: 
Zajistit uzavření darovacích smluv na p.p.č. 3484 a p.p.č. 1899/29 k.ú. Stříbro a zajistit jejich 
předložení k zápisu do Katastru nemovitostí. 
 
        Z: vedoucí OVÚP MěÚ Stříbro 
        T: 30.03. 2011 
           
Přílohy : - darovací smlouva p.p.č. 3484 k.ú. Stříbro 
                - darovací smlouva p.p.č. 1899/29 k.ú. Stříbro 
 
 
Důvodová zpráva : 
 
Na základě dohody učiněné v minulém volebním období s KÚ Plzeňského kraje zastupujícím 
Plzeňský kraj, jako budoucího investora stavby, město Stříbro zajišťuje zpracování projektové 
dokumentace pro územní řízení a vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčeným stavbou. 
Převody pozemků, jejich nové uspořádání bylo zohledněno již v rámci realizace dílčích Pozemkových 
úprav realizovaných Pozemkovým úřadem v první polovině roku 2010, kdy došlo k přemístění 
pozemků pana Zemana tak aby došlo k jejich přemístění z trasy plánovaného obchvatu . S ohledem na 
tuto skutečnost byla směna formou darovací smlouvy v r. 2010 projednána ve výboru výstavby ÚP a 
FRB ZM a zastupitelstvo města schválilo na svém jednání dne 31.8.2010 navrženou směnu. 
Předložené smlouvy respektují tyto podmínky stanovené pro směnu: 
 
- stanovený poměr a výměru směňovaných pozemků 
- stanovenou funkci p.p.č. 1899/29 k.ú. Stříbro (město Stříbro pozemek z kterého je tato parcela  
  oddělena získalo bezúplatným převodem s podmínkou že bude v budoucnu využit pro obytnou  
  funkci) 
- město Stříbro nebude zajišťovat, ani jím způsobem se nebude podílet na realizaci případné technické  
   infrastruktury včetně komunikací pro obsluhu p.p.č. 1899/29 k.ú. Stříbro. 
 
Záměr byl zákonem stanoveným způsobem zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Stříbro. Výše 
uvedené podmínky navržené smlouvy respektují.    
 
 


