
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
10. Zastupi te lstva města

konaného dne 2.3.2020

Dispozice s majetkem - záměr odprodeje p.č. 2045/2 v k.ú. NMNM (u býv. uhelných skladů)

Město obdrželo žádost firmy STAREDO s.r.o., se sídlem Maršovská 1358, NMNM (dále jen žadatel), a to o 
odprodej pozemku (příp. části) p.č. 2045/2 v k.ú. NMNM.
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 pozemku p.č. 2045/2 (příp. části) o výměře 1023 m2 v k.ú. Nové Město na 
Moravě.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM není odprodej předmětného pozemku (ani 
části) doporučován, neboť město má zájem si pozemek ponechat pro 
případné vlastní využití nebo do budoucna případně využít pro směnu. 
Část pozemku je zařazena mezi veřejně prospěšné stavby (místní 
komunikace).
RM dne 24.2.2020 odprodej nedoporučila.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Žadatel  má zájem využít pozemek za účelem zřízení zázemí firmy - 
kanceláře, a to v mobilním provedení.
Jedná se o pozemek, jež byl v nedávné době užíván firmou Stone 
hearth.cz. 
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Žádost byla projednána v rámci pracovní porady místostarosty s tím, že 
správci majetku neměli k navrhovanému prodeji námitek, vyjma 
vyjádření správce zeleně, dle něhož by pozemek mohl v krajním případě 
sloužit např. pro uskladnění a kontejnerování dřeva z kůrovcové kalamity. 
Toto dřevo se aktuálně skladuje v areálu služeb a řemesel, kde však již 
od podzimu 2020 nebude již moci být, z důvodu přípravy zasíťování 
pozemků. Dále se ve spodní části pozemku nachází dešťová kanalizace 
(viz situace v příloze) v majetku SVK Žďársko a dle vyjádření úřadu 
územního plánování je část pozemku zařazena do plochy dopravní 
infrastruktury místní (tato část je určena k realizaci místní komunikace, 
která je zařazena mezi veřejně prospěšné stavby (viz příloha).

Materiál obsahuje: Příloha - žádost + snímek (Veřejná)
Příloha - přílohy - kanalizace + ÚP ( zákres VPS) (Veřejná)

Materiál projednán: v kolečku MST
RM 24.2.2020

Přizváni:
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