Zastupitelstvo města Břeclavi
5. zasedání konané dne 8. 6. 2015
Materiál k bodu č. 6.4 programu:

Záměr prodeje pozemku na ulici Bratislavská
v Břeclavi
(důvodová zpráva je uvnitř materiálu)
Projednáno:
Rada města Břeclavi projednala materiál na své 13. schůzi dne 27. 5. 2015 a usnesením
č. R/13/15/10 doporučila Zastupitelstvu města Břeclavi přijmout následující usnesení:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Břeclavi v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
n e s c h v a l u j e záměr prodeje pozemku p. č. 3327/6 v k. ú. Břeclav o výměře 10 m2.

Zpracoval:

Právní garance:

Předkládá:

Ing. Čestmír Blažek
vedoucí odboru majetkového

JUDr. Marie Hoštická
odbor majetkový

Rada města Břeclavi
Milan Vojta, M. A., v. r.
místostarosta města

Dotčené odbory:

Další dotčené odbory:

Osoba odpovědná za zpracovaný
materiál:

Stanovisko zastupitelstva města k návrhu usnesení:
schváleno - schváleno s připomínkami - zamítnuto - staženo
razítko a podpis tajemníka MěÚ

Důvodová zpráva
Společnost REXCOM s. r. o., se sídlem Břeclav, Lanžhotská 3448/2, požádala o prodej
pozemku p. č. 3327/6 v k. ú. Břeclav o výměře 10 m2. Pozemek plánuje společnost využít
k rozšíření areálu. V žádosti společnost uvádí, že se jedná o velikostně bezvýznamný
pozemek, který je vklíněn mezi pozemky p. č. 3328/6 a p. č. 3328/3, oba v k. ú. Břeclav,
ve vlastnictví společnosti REXCOM s. r. o., a pozemek p. č. 3327/8, který má společnost
pronajatý od města Břeclav. Pozemek se nachází v těsné blízkosti plánovaného obchvatu,
jehož výstavba se ho však nedotkne. Dispozičně jde o nevzhlednou prohlubeň, které není ze
strany města i dalších organizací, které zajišťují údržbu silnic a okolní zeleně, věnována žádná
pozornost. Pozemek není udržovaný, je zaplevelený a poházený odpadky. Záměrem
společnosti REXCOM s. r. o. je dosypat stávající terén o cca 1,5 m na úroveň stávajících
pozemků ve vlastnictví společnosti a prodloužit stávající oplocení kolem nově získaných
pozemků a celou plochu tak připravit pro rozvoj areálu. V případě odkupu navrhuje
společnost zřídit k pozemku věcné břemeno pro město Břeclav spočívající v umožnění
přístupu na pozemek z důvodu budování plánovaného obchvatu.
Společnost REXCOM s. r. o. je vlastníkem nemovitých věcí na ulicích Lanžhotská
a Bratislavská v Břeclavi, mj. i pozemku p. č. 3327/4 v k. ú. Břeclav, který společnost
v minulosti odkoupila od města Břeclav. Před prodejem pozemku p. č. 3327/4 z něj byl
oddělen pozemek p. č. 3327/8, který si město ponechalo pro potřeby realizace
dvouproudového silničního obchvatu. Pozemek p. č. 3327/8 v k. ú. Břeclav je nyní
společnosti pronajímán na základě Nájemní smlouvy č. OMP/50/09, ze dne 30. 3. 2009,
ve znění dodatku č. 1, ze dne 3. 11. 2010, za účelem vybudování a provozování stavebních
objektů a administrativní činnosti nájemce a činností s tím souvisejících, a to na dobu určitou,
od 1. 4. 2009 do 30. 3. 2019, za nájemné ve výši 24 384 Kč/rok, které společnost uhradila
jednorázově za celou dobu nájmu (celkem 243 840 Kč).
Pozemek p. č. 3327/6 v k. ú. Břeclav, o jehož prodej společnost požádala, bezprostředně
navazuje na pronajatý pozemek.
Souhrnné stanovisko odboru rozvoje a správy:
Podle platného územního plánu SÚ Břeclav je pozemek p. č. 3327/6 v k. ú. Břeclav veden
jako dopravní plochy, a současně je určen pro veřejně prospěšnou stavbu označ.
5.01A – plocha pro dopravu – obchvat silnice I/55.
Pozemek se nachází mimo současně zastavěné území města, v chráněné oblasti přirozené
akumulace vod Kvartér řeky Moravy, v ochranném pásmu hřbitova.
Pozemek je součástí platného územního rozhodnutí na stavbu silničního obchvatu
Břeclavi, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Odbor rozvoje a správy nedoporučuje do doby budování silničního obchvatu prodej
předmětného pozemku.
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