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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
10. Zastupitelstva města

konaného dne 2.3.2020

Dispozice s majetkem - záměr odrodeie části p.č. 143/1 (cca 30 m2) v k.ú. Maršovice u NMNM

Město obdrželo žadost pana (dale jen žadatel), a to o odprodej časti

pozemku p.č.143/1 (cca 30 m2) v k.ú. Maršovice.

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. 143/1 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Maršovice, dle

situačního zákresu.

Stanislav Marek

místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM není odprodej části předmětného pozemku

doporučován, a to zejména s ohledem na

nedoporučující stanovisko úřadu územního plánování a z

důvodu existence sítí technické infrastruktury - vodovod a
plynovod.

Osadní výbor MČ Maršovíce a dopravní a majetková komise RM

doporučuje odprodej.

RM Č. 21 dne 24.2.2020 nedoporučila ZM ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Žadatel má zájem využít pozemek za účelem vytvoření parkovacího

stání.

https ://ej ednani.nmnm.czlwgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 26.02.2020
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Žádost byla projednána v rámci kolečka MST s tím, že správci majetku
neměli k navrhovanému prodeji námitek, vyjma skutečnosti, že na
vyznačené části pozemku jsou vedeny sítě technické infrastruktury
(vodovod a plynovod) a úřad územního plánování doporučil předmětnou
část pozemku ponechat v majetku města. Pozemek je součástí

zastavěného území a je zařazen do stabilizované plochy dopravní
infrastruktury místní. Žádost byla postoupena k vyjádření osadnímu

výboru MČ obce Maršovice a komise dopravní a majetkové s tím, že
tito prodej doporučili. V případě neschválení odprodeje je možné příp.

zvažovat i jiné smluvní vztahy, které by případně umožnily žadateli využití
pozemku k požadovanému účelu.

Materiál obsahuje: Příloha - žádost + OV + snímek tVeřeiná)

Materiál projednán: v osadním výboru MČ Maršovice

v kolečku MST
komise dopravní a majetková
RM 24.2.2020

Přizváni:

https://ejednani.nnmm.czlwgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 26.02.2020
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ZADOST O ODKOUPENI

Pozemek parc. Č.: 143/1

V katastrálním území: Nové Město na Moravě (okres Ždár nad Sázavou); 706418

Rozloha (ni2): cca 30 m2

Účel: Odkoupení části pozemku o rozloze cca 30 rn2, která se nachází v těsná blízkosti pozemku 162

(poptávaná část je naznačena v přiložené mapce). V roce 2020 na tomto pozemku plánujeme stavbu

rodinného domku a z důvodu malé rozlohy pozemku bychom rádi odkoupenou část pozemku využili

za účelem vytvoření parkovacího stání.

V 2i AA dne

Svým podpisem zároveň stvrzuji, že souhlasím s využitím mých osotjnich údajů v souvislosti s

vyřízením prodeje výše uvedené nemovitosti
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VytvořiL Taťána Vinklerová
Datum: 19092018 12:44

Měřltko: 1:1000
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