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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
10. Zastupitelstva města

konaného dne 2.3.2020

Dispozice s majetkem - záměr odprodeje části p.č. 3467 v k.ú. NMNM

Město obdrželo žádost NMNM

NMNM (dále jen žadatelé), a to o odprodej části pozemku p.č. 3467 v kú. NMNM (v rozsahu dle

situačního plánku).

Žádost je nyní předkládána k projednání a rozhodnutí, zda má/nemá být zveřejněn záměr prodeje ( RM Č. 20

dne 20.1.2020 schválila zveřejnění záměru pronájmu předmětné části pozemku).

85 písm. a) zákon o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č. 3467 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Nové Město na

Moravě - dle situačního zákresu.

Stanislav Marek

místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM není odprodej předmětné části pozemku

doporučován, a to zejména z důvodu nesouhlasného
stanoviska úřadu územního plánování - viz blíže v textu důvodové

zprávy.
RM Č. 20 dne 20.1.2020 schválila zveřejnění záměru pronájmu

předmětné části parcely (tj. není doporučován

odprodej pozemku).

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00 :05
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Text důvodové zprávy: Žadatelé část předmětného pozemku užívají - jsou osázeny okrasnou

zelení. Jedná se o část pozemku, jež sousedí s pozemky, jež mají

žadatelé ve svém vlastnictví (p.č. 3494/2, 3494/8).

Žádost byla projednána v rámci kolečka MST s tím, že dle sdělení úřadu
územního plánování je předmětná část pozemku součástí plochy dopravní

infrastruktury - místní a je doporučováno zachovat tuto v majetku města,

a to z důvodu zachování přístupu do krajiny a také s ohledem na možný

budoucí rozvoj bydlení v této části města (v minulosti byly podobné

Tuzávěry‘T složitě řešeny např. na Brožkově kopci, Nad Městem) . Proto

odprodej není doporučován, avšak proti pronájmu nejsou námitky.

Žádost o prodej byla rovněž projednána v komisi dopravní a majetkové,

a to bez připomínek.

Jelikož je však předmětná část pozemku fakticky užívána, bylo navrženo

a schváleno v RM č. 20 dne 20.1.2020 zveřejnění záměru pronájmu části

předmětného pozemku.

Materiál obsahuje: Příloha - žádost + snímek (Veřejná)

Materiál projednán: v kolečku MST

v komisi dopravní a majetkové

RM č. 20 dne 20.1.2020

Přizváni:
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Faktický důvod odkoupení nemovitosti

Při kontrole hraníc parcel pozemků, které vlastním v osobním vlastnictví (parc. číslo 3494/2)

a podílovém spoluvlastnictví (parc. číslo 3494/8), obě parcely k. ú. Nové Město na Moravě,

jsem došla k zjištění, že naše rodina užívá část pozemku na parc. čísle 3467. k. ú. Nové

Město na Moravě. ve vlastnictví Města Nové Město na Moravě. Tato část parcely je

situována mezi shora uvedenými parcelami Č. 3494/2 a 3494/8. V minulosti vysadila naše

rodina na předmětné části parcely okrasnou zeleň. Možnosti jiného využití tohoto pozemku

jsou velmi omezené, neboť jsou v zemi vedeny inženýrské sítě.

Na základě této skutečnosti a dále za účelem sjednocení pozemků parc. čísla 3494/2 a 3494/8,

žádám společně se spolužadatelem o odkoupení předmětné části užívané parcely č. 3467.

V příloze, která je součástí této žádosti. je vyznačena předmětná část parcely číslo 3467 a

dále číslo 3494/2 a 3494/8.

Svým podpisem stvrzujeme, že souhlasíme s využitím našich osobních údajů v souvislosti

s vyřízením prodeje výše uvedené části parcely. ‘

V Novém Městě na Moravě, dne 28. října 2019

Podpis žadatele č. 1;

Podpis žadatele č. 2;

Příloha:

Výtisk části katastrální mapy, volně dostupné na www.cuzk.cz
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Věc: Žádost o odkoupení pozemku
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Zadatel:

Spolužadatcl:

Označení předmětné nemovitosti:

Parcelní číslo: 3467

Vlastník: Město Nové Město na Moravě

Katastrální území: Nové Město na Moravě

Celková v‘měia parcely: 3847m2

Způsob využití: ostatní komunikace

Druh pozemku: ostatní plocha



Q.
210

212


