OBEC VELKÁ JESENICE
552 24 Velká Jesenice 200, okres Náchod

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU
VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
Raisova 2055
547 01 Náchod

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Velká Jesenice

Věc: žádost o převod pozemků a změnu nájemního vztahu
Na základě předchozích jednání a usnesení zastupitelstva obce č. 1/2/2012 z 15.3.2012
Vás tímto žádáme o úpravu vlastnických a případně nájemních vztahů čtyř pozemků
nacházejících se v k.ú. Velká Jesenice, které jsou v majetku České republiky podle
následujících bodů:
1) Prodej pozemku st.p.č. 248
Jde o pozemek pod budovou prodejny smíšeného zboží. Budova je ve vlastnictví obce a
je pronajímána soukromým nájemcům za účelem zabezpečení jediné možnosti nákupu
základních potravin v obci.
2) Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 17/2
Žádáme o bezúplatný převod dle §22 odst. 2 zákona 219/2000 Sb.
 Na pozemku je obecní studna, která zásobuje zavlažování obecních antukových
kurtů.
 Na pozemku je umístěno hnízdo kontejnerů pro sběr tříděného odpadu.
 Pozemek slouží jako přístupová komunikace pro techniku při údržbě a budování
antukových kurtů.
 Pozemek slouží jako skladovací prostor pro obecní materiál na opravu cest atp.
 Zástřeší před budovou obchodu, které náleží na p.p.č. 17/2 slouží jako
shromažďovací společenský prostor pro nakupující občany a také jako prostor pro
čekání na linkové autobusy hromadné dopravy.
 Prostor před obchodem tvoří přirozenou náves v centru obce.
 Na pozemek zasahují již vybudované obecní antukové kurty včetně oplocení a
přilehlého parkoviště.
 Pozemek jako takový není a nebude předmětem nájmu spolu s obchodem, pouze je
po něm umožněn vstup a vjezd zásobování do obchodu.
3) Prodej pozemků p.p.č. 10/2 a 10/3
Žádáme o úplatný převod pozemků, na kterých je postavena obecní tělocvična se
zázemím. Při stanovení ceny však žádáme přihlédnout k následujícím skutečnostem:
 Pouze účelové zařízení (klub Na Hřišti) o výměře 90 m2 nevyhovuje podmínkám
pro bezúplatný převod dle §22 odst. 2 zákona 219/2000 Sb., protože je tento obecní
prostor pronajímán soukromému nájemci.
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Ostatní plocha 1140 m2 pozemků vyhovuje podmínkám pro bezúplatný převod.
Slouží jako zahrada základní školy, obecní tělocvična využívaná občany a žáky
základní školy, a dále jako součást obecního sportovního areálu.

Veškerá výše zmíněná omezení užívání nemovitostí je obec ochotna přijmout jako věcná
břemena zapsaná při převodu nemovitostí s tím, že k nim bude přihlédnuto při stanovení
v místě obvyklých cen nemovitostí.

Pokud z nějakých důvodů není možný převod vlastnických práv u některých výše uvedených
pozemků, žádáme o úpravu stávajících nájemních vztahů následujícím způsobem:
4) Přenechání pozemku p.p.č. 17/2 do bezplatného užívání
Domníváme se, že využití pozemku popsané výše v bodě 2) splňuje podmínky §27 odst.
3 zákona 219/2000 Sb.
5) Změna pronájmu pozemků p.p.č. 10/2 a 10/3
Navrhujeme ve stávajícím režimu pronajmout pouze 1/13 celkové výměry obou pozemků
a zbývajících 12/13 přenechat do bezplatného užívání. Domníváme se, že využití
pozemků popsané výše v bodě 3) splňuje podmínky §27 odst. 3 zákona 219/2000 Sb.

V žádosti dále přikládáme zákresy využití dotčených pozemků.
Věříme ve vstřícné vyřízení naší žádosti.

Petr Jeništa
starosta obce

Přílohy:

Telefon, fax:
491 459 256

1) kopie náčrtu geometrického plánu se zákresem využití pozemků 10/2 a 10/3.
2) kopie katastrální mapy se zákresem využití pozemku 17/2
3) výpis z usnesení zastupitelstva
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