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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
21. Zastupitelstva města

konaného dne 11.12.2017

Dispozice s majetkem - směna pozemků část p.č. 1535 - 11 m2 C schodiště Palackého námi x p.č.

3872 -99 mZ C křižovatka VIachovická v kil. NMNM

Město obdrželo žadost pana
dale jen žadatele )‚ a to o možnost vybudovani schodiště k Č p 34, jež maji žadatele

ve svém podílovém spoluvlastnictvĺ, na části pozemku p.č. 1535 ( cca 15 -20 m2) v k.ú. Nově Město na Moravě,
Jež je ve vlastnictví města.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
směnu pozemků v kú. Nové Město na Moravě, a to jak následuje:
- převod nemovité věci - pozemku p.č. 3872 ost. plocha o výměře 99 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě z
podiloveho spoluvlastnicwi pana

do majetku města
- převod nemovité věci - části pozemku p.č. 1535 o výměře 11 m2 v kú. Nové Město na Moravě z majetku
města do podiloveho spoluvlastnicwi

s tim, že ze strany města bude panu doplacena finančni Častka ve vyši 23 100 Kc a
finančni častka ve vyši 3 300 Kč Poplatníkem daně z nabyti nemovitych věci jsou

město, pan ‚ a to každy u nemovitosti, jež nabyva

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zprac vatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odbor SMM směnu pozemků, dle návrhu uskiesení doporučuje, a to
zejména s ohledem na možnost dořešení dlohodobého záměru města
(jednáno od roku 2012 ) získat pozemek ve vlastnictví žadatele do
svého vlastnictví, a tak umožnit případnou realizaci záměru úpravy
křižovatky Vlachovická.
RM Č. 47 dne 4.12.2017 doporučila předkládaný návrh ZM ke schválení.

https://ejednani.nnmm.czJwj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 05.12.2017
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Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:01

Text důvodové zprávy: Žádost byla projednána interně v rámci kolečka“ s tím, že jednotlivými
správci majetku bylo sděleno, že předmětná část pozemku je v platném
ÚP obce NMNM zařazena do funkčního využiti územĺ jako veřejné
prostory a že se v daném prostoru nachází zemní kabelové rozvody a
osvětlovací body v majetku a správě města, nicméně realizace záměru
žadatelů je možná.
V minulosti byla v ZM Č. 6 dne 30.11.2015 schválena směna pozemků
p.č. 3872 (záměr úpravy křižovatky Vlachovická) - 99 m2 v k.ú. NMNM
z majetku žadatelů do majetku města a z majetku města do majetku
žadatelů část p.č. 1006/1 ( na garáže u ČD) - 99 m2 v kú. NMNM s tím,
že tato nebyla zrealizována, neboť žadatelé nereagovali na žádnou
výzvu města a směnnou smlouvu neměli zájem uzavřít.
Nyní se nabídla možnost realizace nové směny, a to části p.č. 1535 ( viz

žádost) za p,č. 3872 - 99 m2( Vlachovická x Purkyňova - viz příloha).
Tento záměr byl žadatelům předložen s tím, že tito požadovali doplatek
za rozdíl ve směňovaných nemovitostech 1000,-Kč/m2 . Zástupci města v
rámci jednání nabídli jako doplatek max. částku 200 Kč/m2 za rozdíl ve

směňovaných výměrách.Nakonec město přistoupilo na kompromis a
doplatek za rozdíl ve směňovaných nemovitostech je navrhován ve
výši 300 Kč/m2.
Geometrickým zaměřením části p.č. 1535 byla oddělena požadovaná
část, a to o výměře 11 m2 (viz GP). Rozdíl ve směňovaných
nemovitostech Činí 88 m2, tzn., že doplatek ze strany města činí 88 m2 x
300 =26.400 Kč( každému žadateli dle výše jeho spoluvlastnického
podílu).
Žádost byla informativně projednána i v Komisi rozvoje města s tím, že
se komise k této problematice nevyjádřila.
Oznámeni o disponování s majetkem města bylo zveřejněno na úřední a
elektronické desce úřadu ve dnech 2. -20.11.2017.

Materiál obsahuje: Příloha - žádost + snímky se zákresem Palackého nám. (Veřejná)
Příloha - informativní zákres IS (Veřejná)
Přfloha - snímek oozemku 3872 (Veřejná)
Příloha - GP Palackého nám. (Veřejná)

Materiál projednán: v kolečku
v Komisi rozvoje města - informativně
RM č. 39 dne 5.6.2017 - nedoporučeno ZM ke schválení ( odpr. části p,č.
1535)
ZM č.6 ze dne 30.11.2015 - schválení směny pozemk
RM č. 72 ze dne 21.10.2013 -souhlas se zveřejněním záměru směr?it
pozemky
RM č.64 dne 27.5.2013 - uloženo realizovat výkup p.Č. 3872
RM č.47 dne 4.12.2017 - doporučeno ZM ke schválení

Přizváni:

https://ejednafli.nmnm.cz/wj/service%ctioncz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 05.12.2017
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Věc: ŽÁDOST O VYJÁDkEM ÚČASNĎCA Ř1ZENI - VLASTNtKA MAJETKU

Zadatel

fyzická osoba: juiéno, příjmení, damm narozeni, místo tn‘aého pobytu
G fyzická osoba podnikající — podáni souvisí sjeji podnikatelskou činnosü: jméno, příjmení,druh podnikáni, identi5lcačni číslo, adresa zapsaná v obchodním rej sť-flcu nebo v jinézákonem upravené evidenci (popř. jiná atesa pro doručování)
D právnická osoba: název nebo obchodní firma, identi.Ekačni číslo nebo obdobný údaj.adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnickáosnhv

lij.

U. lákiadut údaje o stavebnim zamni
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‘

• ‚u4jtcdrnzc‘cc p eb1nai . rjg

“.a

.

. S
m. Místo stavebního záměru
Dotčené pozemky:

ůoc L‘,.atEsyaůlj uzemi

‚LObi ‘n-
t7 Á%A1‘S

•1 -‘votJ 4“tr po

I J
I I

V Iasflhlk



Žádost
‘%..a,Y geodeziesro Komu talana.vinklerava 16.05.2017 14:42

Dobrý den, připojuji se k žédosti mého synovce pana o
odkup části ( cca 15 m ) pozemku parc.č.1535. přiléhajícímu k domu č.pop.34 na Palackého náměstí. Děk“44 pt kldn ;yřízení naší žádosti.
S pozdravem - -
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Mapa technické iniřastmklury ÚAP I Nové Město na Moravě Page I of I

NOVÉ MÉSTQ NA MORAVĚ

ÚAP
— ‘r,nrol ‚‘ej-,ccq
Vrslvj Hledat Lokality Legenda Poznámky Měřen

Mapa technické infrastruktury

https://mapy.nmnm.czlmapWuap-technicka-inüasnkwrai?Ib=osmll8tlbo=I kIyo=8Iy=... 24.5.2017
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