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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
8. Zastupitelstva města

konaného dne 25.11.2019

Dispozice s majetkem - záměr odprodeje části p.č. 135/3 v k. ú.NMNM (ul. Malá)

Město obdrželo žadost pani ‚ NMNM (dale jen žadatel), a to o odprodej

části pozemku p.č. 135/3 v k.ú. NMNM v rozsahu dle situačního zákresu, za účelem vytvoření prostoru pro

parkování automobilu. Žádost je nyní předkládána k projednání a rozhodnutí, zda má/nemá být zveřejněn

záměr prodeje.

85 písm. a) zákon o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č.135/3 v k.ú. Nové Město na Moravě v rozsahu dle

situačního zákresu.

Stanislav Marek

místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM není zveřejnění záměru doporučováno, a to s

ohledem na vyjádření správce MK.

RM dne 11.11.2019 nedoporučila ZM ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Žádost byla projednána v rámci kolečka MST s tím, že správce MK

vyslovil nesouhlas s prodejem části předmětného pozemku, neboť

obecně platí, že město pozemky sousedící s místními komunikacemi pro

potřeby parkování neprodává ani nepronajímá. Pokud by byla schválena

možnost povolit žadatelce zpevnění zelených ploch pro případné

parkování, jednalo by se o plochu veřejně přístupnou, ne tedy o

parkoviště vyhrazené pro potřeby žadatelky.Co se týče plánu žadatelky
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provést změnu v umístění vjezdu do dvora (jeho rozšíření), toto by bylo

možné po uzavření smlouvy o užívání pozemku a jeho způsobu s tím, že

je zapotřebí také vyjádření DI PČR a rozhodnutí DOPVV o povolení

připojení k MK.

Materiál obsahuje: Příloha - žádost + snímek se zákresem Malá (Veřelná)

Materiál projednán: v kolečku MST

RM 11.11.2019

Přizvání:
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Fw: adost o prodej pozemku

L ‘
Michal Smarda komu Tatana Vinklerova 27.06.2019 07:46
Odeslal Denisa Hallerova

Dobrý den,
prosím o vyjádření a projednáni.

Děkuji

Bc. Denisa Hallerová
kancelář vedouclho úřadu
C +420 566 598 311
m +420 720 060 844
f +420 566 598 305
e denisa.ha11erovameu.nmnm.cz
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NOVÉ M$TO

Město Nové Město na Moravě

Vratislavovo náměstí 103
502 31 Nové Město na Moravě
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www.nmnm.cz radnice.nmnm.cz facebook.com/Nove.Mesto.na.Morave

IČ : 00294O0
DIČ: CZ00294900
ČÚ 1I224751/O100

T: 4420566598300
E: potanrnn m.cz

DS : y67bvir

.ai osta(g)nmnm.cz
17.06.2019 14:42
Žádost o prodej pozemku

Postoupil Denisa Hallerova/MEUINMNM/CZ v 270I 2fllQ 46

Od:
Komu:
Datum:
Předmět,

Dobrý den pane starosto Šmardo,

koupili jsem nemovitost na ulicí Malá 157, parc. Č. 92. Vzhledem k parkování na této
komunikaci bych chtěla požádat o projednání možnosti odkoupeni části pozemku na parc. č.
t3513. Jedná se o pozemek na ulici Malá před naší nemovitostí, kde bychom rádi vytvořiti

prostor pro parkování vozu. Plánujeme taktéž změnu v umístění vjezdu do dvora, který je
užší oproti ostatním domům na této ulici a rádi bychom jej rozšířiti.

Pokud by nebylo možné uvolnit tuto část pozemku z vlastnictví Nového Města na Moravě,
prosím o povolení úpravy travnatého povrchu na povrch zpevněný, za účelem výše
zmiňovaným. Tuto úpravu bychom provedli na naše náklady.

PrintScreen pozemku posílám v příloze.

Děkuji za Vaši odpověd‘ a jsem s pozdravem

ek NMnM.jpg
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Taťána Vinklerová
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Katastr ; ČUŽK
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