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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
10. Zastupitelstva města

konaného dne 2.3.2020

Dispozice s majetkem - záměr odrodeie D.Č. 109 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

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

odprodej pozemku p.č.109 (466 m2) v kú. Jiříkovice u 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. 109 o výměře 466 m2 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na

Moravě.

Staníslav Marek

místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

odprodej

zejména

správců

dopravní

předmětného pozemku

z důvodu nesouhlasného

majetku, osadní výbor MČ
a majetkové RM rovněž

Předpokládaná doba trvání:

Text důvodové zprávy:

00:05

Žadatel má zájem na předmětném pozemku postavit zahradní domek.

Žádost byla projednána v rámci kolečka MST s tím, že dle sdělení správce

VO se na pozemku nachází betonový sloup s distribučním vedením NN v

1ď

Ing. Radek Fila

Ing. Taťána Vinklerová

Schvalovatel:

Zpracovatel:

Vyjádření:

Na vědomí:

Odborem SMM není

doporučován, a to

stanoviska některých

Jiříkovice i komise

nedoporučují odprodej.

RM Č. 20 dne 20.1.2020 nedoporučila ZM ke schválení.

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 24.02.2020
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majetku E.on, nad pozemkem se nachází jak distribuční vedení NN, tak
vzduchem vedený rozvod VO. Dále jsou v pozemku vedeny sítě
vodovodu a kanalizace.
V ÚP je pozemek zařazen do ploch smíšených obytných venkovských.
Žádost byla postoupena k vyjádření osadnímu výboru MČ obce ]iříkovice

s tím, že tento vyslovil nesouhlas s požadovaným prodejem. Zájem
žadatele o případný pronájem nebyl zjišťován.

Materiál obsahuje: Příloha - žádost + stanovisko MČ + snímek (Veřeiná)

Materiál projednán: v osadním výboru MČ Jiříkovice
v kolečku MST

RM č. 20 dne 20.1.2020

Přizváni:

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 24.02.2020
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Žádám tímto zdvořile o odprodej neobdělávané parcely číslo 109 v Jiříkovicích.

Zdědil jsem tam pozemky po. ze samoty,ke kterým Jsem od Školních

let jezdil a rád bych v tomto mistě,které je mou srdeční záležitostí,měl alespoň zahradní domek,kam

bych mohl jako důchodce jezdit a se synem o pozemky a kousek lesa pečovat.

Děkuji za pochopení a kladné vyřízení mé žádosti.

S pozdravem

Co: Osadní výbor místní části Jiříkovice města Nového Města na Moravě
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nesouhlas s odprojedempozemků
Antonín Neubauer
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Vážená paní Vinklerová,
osadní výbor dne 8.1.02019 projednal žádost o odprodej parcely č.109.
Osadní výbor iicst ililaí s odprodejem.
Viz .zápis z osadního výboru ze dne 8.10.20 19
Antoní ‘Iuhauer-oředseda osadního výboru
mobil:(

Původní e-mail
Od: Tat \flnk1erova‘ä‘meu.nmnm.cz
Komu:
Datum: 29. 5. 2019 16:15:11
Předmět: žádost o odprodej pozemků

Váženi, v příloze Vám zasíláme žádostif podílové spoluvlastnictví stavby) o odprodej pozemků v
kú. Jiřikovice, přičemž pozemek p.č. 176/2 je již zastavěn stavbou č.p. 21 a prosíme ojejich
projednáni v osadním výboru.
děkuji
S pozdravem

Ing. Taťána Vinklorová

odbor správy majetku města

t : +420 566 593 365

f +420 566 589 305

e tatana.vink1erova3meu.rmnm.cz
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Město Nové Město na Moravě

VrtigLjvo,j náměsü 103
592 31 Ny.t MSI na Moravě

ič 00294900
DIČ. czoo2g4suo
Ču 1‘ 12247510100

T 420 566 598 300
E sta,irnnm c.

DS r67b‘.ir

___________

radnice.nmnrn.cz I facebook.oom/iiove.Mesto.na.Morave

Postoup8 Tatana VinkIerovaIMEU/NMNM/CZ v 29 052019 16 11
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