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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
24. Zastupitelstva města

konaného dne 25.6.2018

Dispozice s majetkem - záměr odprodeje části o.č. 398/1 (27 mZ) a p.č. 398/2(1 mZ) V k.ú.

Jiříkovice u NQvého Města na Moravě

Město obdrželo zadost a to odprodej časti p Č 398/l (27 m2) a časti p Č

398/2 (1 m2) v k.ú. Jiřikovice u Nového Města na Moravě. Tato je nyní předkládána k projednání, neboť

přestože není odprodej doporučován, měl by v konečném výsledku rozhodnout o prodeji/neprodeji pozemku

orgán příslušný k rozhodnuti - tj. zastupitelstvo města.

85 písm. a) zákon o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č.398/1 o výměře 27 m2 a části p.č. 398/2 o výměře 1 m2 v

k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM není odprodej části předmětných pozemků

doporučován, a to zejména s ohledem na stanoviska jednotlivých
správců majetku.
Osadní výbor MČ jiřikovice odprodej části předmětných

pozemků nedoporučuje.

RM Č. 55 dne 11.6.2018 nedoporučila Zil ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trváni: 00:05

TeXt důvodové zprávy: Žádost byla postoupena k vyjádření jednotlivým správcům majetku v

rámci kolečka MST.
v platném ÚP NMNM jsou pozemky zařazeny do ploch s rozdílným
způsobem využití: plochy dopravní infrastruktury - místnĺ. S ohledem na
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výše uvedené zařazení předmětných pozemků v ÚP prodej není
doporučován. Rovněž s ohledem na aktuální znění vyhlášky 501/2006 Sb.
je nutné ponechání veřejného prostranství v šíři daného touto vyhláškou,

zúžení koridoru veřejného prostranství na cca 3 m je nepřípustné.
Rovněž na uvedených i na okolních pozemcích se nachází stávající
jednotná kanalizace v majetku města NMNM.
Na předmětné části pozemků má žadatel s městem uzavřenou
Smlouvu o užívání pozemku a jeho způsobu a tyto jsou užívány
jako sjezd k nemovitosti žadatele.

Materiál obsahuje: Příloha - žádo5t + snímek + foto (Veřejná, Neanonymizovaná)

Materiál projednán: v kolečku

Přizváni:
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592 31, Nového Města na Moravě
Pnčot IisIů/ptlIoh

Věc: Žádost o odkup části obecních pozemků snovým Č.parcei 398/10 a 398/11

Vážená paní starostka, zastupitelstvo obce,

jako majitel sousedních parc.Čisel 398/62398/8, které přímo navazují na nově vzniklé parcely398/10 a 398/11 žádám obec Jiřikovice a odkup částí následujících pozemků, jejich majitelem je dleLV č.1 Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31.

• Část pozemku z č.parc. 398/10 výměře 27m2 ato nové parcely Č. 398/10
• Část pozemku z Č.parc. 398/2 o výměře 1m2 a to nové parcely č.398/fl

Celkem tedy 28m2 (viz. Geometrický plán parc. Č. 398/10 a 398/11)
Momentálně jsou tyto části parcely 398/1 (nové vzniklá parcela 398/10) a 398/2 (nové vzniklá parcela398/11) v mém užíváni na základě smlouvy sNovým Městem na Moravě.

Za kladné vyřízeni mé žádosti předem děkuji a jsem s pozdravem.

5923:

V Jiříkovicich dne 9. dubna 2018
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