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Mě s to N o v é Mě s to n a Mo r a v ě

N Á V R H

U S N E S E N Í

23. R ady měst a
konané dne 6. 4. 2020
Dispozice s majetkem - záměr pronájmu části p.č. 628/1 (cca 100 m2) v k.ú. NMNM (ul. Radnická)
Město obdrželo žádost ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ NMNM░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░ NMNM (dále jen žadatelé), a to o pronájem části pozemku p.č. 628/1 (cca 100 m2) v k.ú. Nové Město na
Moravě .
Žádost je nyní předkládána k projednání a rozhodnutí, zda má/nemá být zveřejněn záměr pronájmu.

§85 písm. a) zákon o obcích
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 628/1 o výměře cca 100 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 pronájem části předmětného pozemku
doporučován, a to zejména s ohledem na nedoporučující stanovisko
správce MK (jedná se o vozovku s živičným povrchem a dlouhodobé
skladování není v tomto místě vhodné, krátkodobě se dá vyřešit
zvláštním užíváním MK).

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:

00:05

Text důvodové zprávy:

Žadatel má zájem využít pozemek za účelem uložení stavebního
materiálu na dobu určitou dvou let, a to od 1.4.2020 - 1.4.2022.
Žádost byla projednána v rámci kolečka MST s tím, že správci majetku
neměli k navrhovanému pronájmu námitek, vyjma správce MK, jelikož
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předmětná část pozemku je místní komunikací v majetku města. Pro
krátkodobé uložení materiálu apod. je běžně sjednáváno zvláštní užívání
místní komunikace, která podléhá poplatku dle OZV města. Pozemek je
součástí zastavěného území a je zařazen do stabilizované plochy
dopravní infrastruktury místní.
Materiál obsahuje:

Příloha - žádost + snímek (Veřejná)

Materiál projednán:

v kolečku MST

Přizváni:
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