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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
19. Zastupitelstva města

konaného dne 18.9.2017

Dispozice s majeUcem-odDrodej psu p.č. 239811v tú. NMNM - Luční ul.

Město obdrželo žadost (dale jen žadatel), a to o

odprodej části p.č.2398/1 (cca 100 m2) - dle situačního zákresu v k.ú. NMNM na ul. Luční za účelem výstavby

garáže.

85 písm. a) zákon o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.2398/1 ( cca 100 m2) v rozsahu dle situačnflio zákresu v

k.ú. Nové Město na Moravě, za účelem výstavby garáže.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Komise rozvoje města nedoporučuje odprodej části předmětného

pozemku

SMM: nedoporučuje, v souladu s názorem komise rozvoje města,

odprodej části předmětného pozemku

RM č.42 ze dne 11.9.2017 nedoporučila ZM ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:01

Text důvodové zprávy: Předmětná část pozemku navazuje na stávající řadové garáže.

Žádost byla projednána v Komisi rozvoje města s tím, že tato odprodej

části předmětného pozemku nedoporučuje, a to s ohledem na
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- platné přijaté usnesení ZM č.4 ze dne 22.6.2015: “Zastupitelstvo
města bere na vědomi podanou žadost pana o odprodej
část/p. č 2398/1 vk. ti Nová Město na Moravě s tím, že trvá na tom, že
předmětná problematika přístupu k částkovým rybníkům bude řešena ve
smyslu platnáho usneseníZM Č 14 ze dne 24.9.2012, Jež schválilo
uzavřenísmlouvy o budoucísmlouvě darovacC uzavřená mezi dárcem -

panem a obdarovanym - městem, jejímž předmětem bude
bezúplatný převod nová účelové komunikace na části p.č 2398/1 městu
s tím, že veškerá úddba a pň‘adná opravy účelová komunikace budou
probíhat výhradně na náklady vlastníka pozemku p. Č 3598/4 v k. ú. Nová
Město na Moravě.“
- zachování přístupu k částkovým rybníkům a dalším pozemkům v dané
lokalitě

Materiál obsahuje: Příloha - žádost + situační snímek (Veřejná, Neanonymizovaná)

Materiál projednán: v Komisi rozvoje města
RM č.42 dne 11.9.2017

Přizváni:
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Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě

HL
ŽÁDOST O KOUPI POZEMKU J oi 20?‘J DósIo

C.jediiac I

Jméno a příjmení žadatele:

Trvalé bydliště:
Datum nar.

Kontaktní spojení ď teLč., mobil, ema«):

žádám o koupi části pozemku.

Čtslo parcely 2398/1, kú. Nové Město na Moravě, výměra 100 m2

z důvodu: výstavby garáže

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím s využitím mých osobních údaji1 vsouvislosti s vyřízením prodeje výše uvedené nemovitostiDále proMašuj že nemám závazky vůči městu Nové Město na Moravě.

Přílohy: 1) Informace o pozemku
2) Kopie Části Katastrální mapy (se zakresleným pozemkem o který ježádáno)

V Novém Městě na Moravě dne: 12.07.2027
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Vylvofll: Taťána Vinklerové
Datum: 31 .08.2017 13:33

Měřkko; 1:1000
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