
Dobrý den, paní Vinklerová,

Žádái

Na základě domluvy ze schůzky panem místostarostou u Vás v kanceláři, posílám 
návrh textu žádosti spolu s podklady.

Zájmem SK je tyto již značně zastaralé prostory garáží revitalizovat a modernizovat. 
Věříme, že vzhledem k charakteru pozemku nemá jeho zmíněná část pro jiný subjekt 
(včetně města NMNM) než Sportovní klub reálné využití (viz snímek obrazovky se 
zákresem v softwaru ČUZK).

mocna: *."1

2. Současně vás prosíme o dokončení procesu rozdělení pozemku 3109 dle existujícího 
geometrického návrhu (viz příloha) a v této souvislosti bychom radu města 
rádi požádali o možnost odkupu části parcely pozemku 3109 (v návrhu označené jako 
3109/4), na které se nacházejí prostory dvora určené jako technické zázemí pro 
techniku SK a rovněž i garáže v majetku SK (viz přiložený katastrální snímek). Jedná 
se o plochu pozemku o výměře cca 67 m2.

Vztah SK NMNM k oběma zmiňovaným pozemkům potřebujeme formalizovat rovněž i z 
důvodu dokončení procesu zapsání staveb, které se na nich nacházejí, do katastru 
nemovitostí, tak aby vše bylo uvedeno v soulad s realitou.
S pozdravem,
Dagmar Hromádková, I. místopředseda SPORTOVNÍHO KLUBU NOVÉ MĚSTO NA 
MORAVĚ z.S.

"Jan Skřička" <skricka@vysocina-arena.cz>
tatana.vinklerova@meu.nmnm.cz, mistostarosta@nmnm.cz
tajemnik@nmnm.cz
12.09.2019 15:29
Žádost: rozšíření nájemní smlouvy SK NMNM o pozemek (3103/5) + žádost o odkup části 
parcely 3109

Vážená rado města NMNM,
je Vás o:
rozšíření nájemní smlouvy s SK Nové Město na Moravě z.s. o pozemek o 

pozemek 3103/5, na kterém dlouhodobě stojí garáž pro techniku SK a který je za 
účelem garážování techniky využíván.
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25.9.2019

Taťána Vinklerová
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