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Město Nové Město na Moravě
‚719

NAVRH USNESENI
71. Zastupitelstva města

konaného dne 1.6.2020

Dispozice s majetkem - odprodej částí pozemků p.č. 1704/35 a 1704/31 v k. ú. NMNM (Pavlovova)

Město obdrželo žádost společnosti Bytový dům Pavlovova 1513 s.r.o., iČ: 08233659 (dále jen žadatel), a to o

odprodej částí pozemků p.č. 1704/31 (cca 346 m2) a p.č. 1704/35 (cca 170 m2) v k.ú. NMNM v lokalitě

Pavlovova, za účelem následné výstavby BD. Následně město obdrželo od žadatele informaci o stažení této

podané žádosti s tím, že tato je nahrazena žádostí jeho sesterské společnosti NTSUP s.r.o., jež je vlastníkem

přilehlé nemovitosti č.p.1511 v k.ú. NMNM, přičemž byl rovněž upraven (snížen) rozsah

požadovaných předmětných nemovitostí na cca 225 m2 - dle situačního zákresu. Po geometrickém zaměření byl

rozsah pozemků specifikován na celkovou výměru 256 m2.

ZM je předkládán návrh na odprodej částí předmětných pozemků.

85 písm. a) zákon o obcích

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

podané žádosti č.j. MUNMNM/12455507/2020, MUNMNM/12484751/2020, MUNMNM/12478570/2020 s

tím, že odprodej částí pozemků p.č. 1704/35 a 1704/3 1 v k.ú. Nové Město na Moravě v původně

nabízeném rozsahu zveřejněného záměru č. 443 nebude realizován.

IL Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to části pozemku p.č. 1704/31 o výměře 159 m2 (dle GP p.č. 1704/38)

a části p.č. 1704/35 o výměře 97 m2 (dle GP p.č. 1704/39) v kú. Nové Město na Moravě, z majetku města

do majetku NTSUP s.r.o., se sídlem Pražská 1470/18b, Hostivař, 102 00 Praha 10, iČ: 293 07 872, za v

důvodové zprávě zdůvodněnou kupní cenu 384.000,- Kč s tím, že kupující uhradí správní poplatek za

návrh na vklad do KN a náklady spojené s přeložkou zařízení VO v majetku města na převáděných

pozemcích a náklady spojené s výsadbou nových stromů tak jak je uvedeno v důvodové zprávě.

Stanislav Marek

místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

https://ej ednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 26.05.2020
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Vyjádření: Odborem SMM je převod nemovitostí- dle návrhu usnesení II.,

doporučován.

RM č.25 dne 18.5.2020 zrušila zveřejněný záměr odprodeje (pod ev.

Č. 443, zveřejněno ve dnech 18.12.2019 - 3.1.2020) částí pozemků

p.č.1704/31 o výměře 247 m2 a p.č. 1704/35 o výměře 209 m2 v k.ú.

Nové Město na Moravě a doporučila ZM vzít na vědomí podané

žádosti č. j. MUNMNM/12455507/2020, MUNMNM/12484751/2020,

MUNMNM/12478570/2020 s tím, že odprodej v tomto nabízeném

rozsahu nebude městem realizován a dále vzala na vědomí nově

zveřejněný záměr odprodeje částí pozemků p.č. 1704/3 1 o

výměře cca 143 m2 a p.č. 1704/35 o výměře cca 82 m2 v k.ú.

Nové Město na Moravě - dle přílohy č.3 materiálu.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: V návaznosti na první podanou žádost Bytového domu Pavlovova 1513

s.r.o. byl dle usnesení RM 14/15/RM /2019 ze dne 21.10.2019 zveřejněn

ve dnech 18.12.2019 - 3.1.2020 záměr města odprodat části pozemků

p.č. 1704/35 a 1704/31 v k.ú. NMNM (516 rn2), na tento záměr

následně město ještě (mimo žadatele) obdrželo nabídku na nákup těchto

nemovitostí, a to od JCZ, s.r.o. za 3.001 Kč/rn2, za účelem využití jako

odstavné parkoviště, dětské hřiště a zeleň.

Usnesením RM Č. 25 ze dne 18.5.2020 byl zrušen zveřejněný záměr

odprodeje ( pod ev.č. 443 ) a RM vzala na vědomí nově

zveřejněný (zúžený) záměr s tím, že do záměru byla uvedena informace,

že předmětné části pozemků budou odprodány vlastníku č.p. 1511 v k.ú.

NMNM, neboť jsou na jejich částech umístěny jejich příslušenství.

Záměrem žadatele je výstavba vícepodlažního bytového domu, který

nahradí stávající provozovnu NTSUP s.r.o., jež má ve svém vlastnictví.

Na části požadovaných pozemků se nachází komín (tento se skládá ze

dvou samostatných komínů o výšce cca 30 rn, se základnou cca 9 x 3

m). U zadní strany budovy je do terénu zapuštěna šachta s podzemními

prostory (cca 3 x 4 x 3 m). Tyto stavby jsou příslušenstvím stavby hlavní

čp. 1511, Jež je ve vlastnictví žadatele (součásti bývalé plynové

kotelny). Žadatel uvádí, že na své náklady provede likvidaci výše

uvedených starých “zátěží“ a tyto odhaduje na 500 - 750 tis. Kč.

Žádost byla projednána v pracovní poradě MST s tím, že jednotliví

správci majetku vyjádřili tato svá upozornění a požadavky:

správce VO ve vyznačeném polygonu - na pozemcích p.č. 1704/35 a

1704/31 se nachází sloup veřejného osvětlení a podzemní kabelové

vedení veřejného osvětlení v majetku a správě města (viz zákres ve

snímku). Vzhledem k uvedenému požaduje, před případným zahájením

stavební činnosti, provedení přeložky uvedeného kabelového vedení v

délce cca 35 rn, včetně zemnícího systému a přeložení sloupu VO se

svítidlem mimo stavební plochu. Tyto vzniklé náklady na přeložku zařízení

VO, včetně nové revizní zprávy a zaměření bude v plném rozsahu hradit

budoucí stavebník.

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 26.05.2020
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správce zeleně: na požadované ploše se nachází stromy vysázené v

rámci dotovaného programu revitalizace zeleně. V případě jejich

odstranění bude město požadovat vysázení jiných obdobných stromů na

jiné parcele.

Žadatel byl se stanovisky seznámen s tím, že tyto požadavky bere na

vědomí, nicméně tyto budou znovu řešeny v rámci konkrétního

stavebního řízení.

Předmětné pozemky jsou v zastavěném území a jsou zařazeny do

stabilizované plochy - Plochy bydlení v bytových domech.

Po geometrickém zaměření je k odprodeji navrhována část p.č. 1704/31

o výměře 159 m2 a část p.č. 1704/35 o výměře 97 m2 v k.ú. NMNM,

tedy celkem 256 m2.

Kupní cena, vzhledem ke způsobu zařazení pozemků v ÚP a

vzhledem k ceně běžné pro stavbu BD (cca 3.000 Kč/m2) je

navrhována snížená o 50% z důvodů částečného “zatížení

stavbami nepotřebnými“ pro samotnou výstavbu a z důvodu, že

samostatně bez dalších pozemků na nich nelze bytový dům

realizovat - je navrhováno 1.500 Kč/m2 (tedy 1/2 z 3.000

Kč/m2), t.j.256 m2X 1.500 Kč = 384.000 Kč.

Oznámení o disponování s majetkem města bylo zveřejněno na úřední a

elektronické desce úřadu ve dnech 11.5. -28.5.2020.

Materiál obsahuje: Příloha - č.1 oznámení 12 2019 (Veřejná)

Příloha - č.2 prvotní žádosti (Veřejná)

Příloha - č.3 oznámení 05 2020 (Veřejná)

Příloha - č.4 nová žádost (Veřejná)

Příloha - č.5 GP Pavlovova (Veřejná)

Materiál projednán: v kolečku MST

RM

Přizváni:

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 26.05.2020



o Nové Město na Moravě
mistostarosta

.‚ Vratislavovo nám. 103
592 31 Nové Město na MoravČ

CI,

7;
O

Oznámení o disponování s majetkem města

Město Nové Město na Moravě v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve Znění pozdějších předpisů oznamuje svůj záměr při disponováni s nemovitým
majetkem města, a to v tomto rozsahu a za těchto podmínek;

1. Specifikace majetku:
Město Nové Město na Moravě odprodá nemovité věci, a to část pozemku p.č. 1704/31 o výměře
347 m2 ( dle GP p.č. 1704/38 ) a část pozemku p.č. 1704/35 o výměře 209 m2 ( dle GP p.č.
1704/39) vše v k.ú. Nové Město na Moravě.

2. Další informace vztahující se k dispozici s majetkem:
Přihlášku na zveřejněnou dispozici s majetkem je možno doručit na podatelnu Městského úřadu
v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo nám. 103 s tím, že přihláška bude obsahovat návrh
způsobu využití pozemků, datum a dále;
- v případě fyzických osob; jméno a příjmení žadatele, trvalé bydliště, rodné číslo, tel. kontakt,

příp. e-mailový kontakt. Fyzická osoba, která je subjektem údajů ve smyslu zák. č. 101/2000
Sb., v platném znění, dává podáním přihlášky (žádosti) na tento záměr souhlas ke zpracování
svých osobních údajů pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání
v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů. Tento souhlas je vydáván na dobu
neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který byly osobní údaje poskytnuty.

- v případě právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání; název nebo jméno a
příjmení žadatele. IC, DIČ, sídlo, tel. kontakt příp. e-mailový kontakt. Právnická osoba a
fyzická osoba oprávněná k podnikání dává podáním přihlášky (žádosti) na tento záměr souhlas
s tím, že ze strany města bude. resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zveřejněna v souvislosti s realizací tohoto záměru uzavřená smlouva, její část nebo
dílčí informace týkající se této smlouvy ajejího plnění.

Město Nové Město na Moravě si vyhrazuje právo změnit tento záměr, popřípadě od něj odstoupit.
Záměr bude zveřejněn na úřední a elektronické desce města po dobu min.l5 dní.
Bližší informace o nabízených nemovitostech poskytne zájemcům Odbor správy majetku
města, tel. 566 598 365.

\ /
Oznamem vyveseno dne 18 12 2019 U sňato —3 ii 2020UI

‚ ‚‘

Stanislav Maiek mistostarosta IVII, KY URAD
NOVF ME3TO na Morav

O

TELEFON FAX E-mail BANKOVNÍ SPOJENÍ ičo / DIČ úŘEDNÍ DNY
PO: 8°°— IR“

______________

00294900 ST: 800
— 17°‘

CZOt)294900 ČT: 800
—

140

NOVÉ MĚSTO

NA MORAVĚ

Naše značka Vyřizuje/linka ové Město na Moravě
MUNMNM/ Ing.Tat‘ána Vinklerová/566 598 365 18.12.2019

566 598 300 566 598 305 postaíi nmnmei KB Žďůr nad Sázavou
č.ú.19-122475I/0I00
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Bytový dům Pavlovova 1513 s.r.o iČ; 08233659 Vlachovice 26

Žádost o odkup pozemku

Žadatel: Bytový dům Pavlovova 1513 s.r.o.

iČ: 08233659

MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Vratislavovo náměstí 103 59231 Nové Město na Moravě 59231

Žádáme Vás o odkup částí pozemků p.č. 1704135, 170431 z důvodů záměru výstavby bytového domu,
který nahradí stávající provozovnu NTSUP s.r.o.

Název akce: Bytový dům Pavlovova 1513

Počet bytových jednotek: 21

Počet nadzemních pater: 7

Parkování; podzemní parkoviště

Realizace: 41 2020 demolice stávajícího objektu 2Q 2021 zahájeni výstavby 4Q 2022 dokončení

Projekční činnost, odborný a stavební dozor: Santis

Údaje o stavebníkovi: Bytový dům Pavlovova 1513 s.r.o.

Přílohy (názvy souborů příloh): Nákres části parcel, které máme zájem odkoupit. Studie, která bude
v měsících 7/2019 a 8/2019 dopracována.

Vybraný způsob doručení vyjádření: e-mailem -

IJkIádznak

Žádost vytvořena; 25.6.2019

S pozdravem

Martin Junek

Telefon; I Mobil; 77L1‘ dil: junek@ntsup.cz

tli II lilI 111111 lilii IIII lilii lilii III
NMNM1 2455507

MĚSTSKÝ ÚÍAD 1°

NOV L MĚSTo na Moravě
ohw Idar nad Synvou

Zpravov3te1

Došlo: 25 06. 2019

pocetitstuipnto//f4



Bytový dům Pavlovova 1513 s.r.o iČ: 08233659 Vlachovice 26

Žádost o odkup pozemku - doplnění

Žadatel: Bytový dům Pavlovova 1513 s.r.o.

IČ: 08233659

MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Vratislavovo náměstí 103 59231 Nové Město na Moravě 59231

Dobrý den,

tímto bychom chtěli doplnit žádost „odkup částí pozemků p.č. 1704/35, 1704/31“ o informaci,

že svojí žádost bychom chtěli stáhnout. Důvodem stažení Je fakt, že budeme od naší sesterské

společnosti NTSUP s.r.o. přebírat nemovitost na adrese Pavlovova 1511 k realizaci záměru až po

případném odkupu pozemků a sjednocení plochy pro zamýšlenou výstavbu bytového domu.

18.2.2020

S pozdravem

Martin Junek NOV

Jednatel

Doso
02 2020

C.jednací ‘c,řadovéč.

Telefon: 174491990 I É-mail: junek@ntsup.cz Počet ItstCil hloh: ĹP.. .iL.

III II III II hif Iilit lift! lilii III I lil
NMNM12484751
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Městský úřad
Nové Město na Moravě
Ing. Taťána Vinklerová
Vratislavovo nám. 103
Nové Mčsto na Moravě

592 31

Ing. Martin Černý 02. ledna 2020

Věc: Přihláška k odprodeji nemovité věci, a to část pozemku p.č. 1704/31 o výměře 347 m2 (dle
GP p.č. 1704/38) a část pozemku p.č. 1704/35 o výměře 209 m2 (dle GP p.č. 1704/39) vše
v k.ú. Nové Město na Moravě

Způsob využíti odstavné parkoviště pro osobní auta, dětské hřiště, zeleň a pronájem.

Cena za odprodej —300 1,00 Kč za I m2 bez DPh

Název právnické osoby:
IC:
DIČ:
Sídlo:
Tel./e-rnail:

JCZ,
26908930
CZ26908930
Maršovice 92, Nové Město na Moravě, 592 31
+420 602 732 413 / cerny.jcztäunet.cz

3ro‘ce 92
592 31 No Ma na Mc-avě

r(

S úctou

Ing. Martin Černý
jednatel splečnosti
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Nove Město na Moravě
starosta

Vratistavovo nám, 103
592 31 Nové Město na Moravě

aše značka řizuje/1inka ové MČsto na Moravě
IMUNMNM! tng.TaťánaVinklerovál566 598 365 11.5.2020

Oznámení o disponování s majetkem města

Město Nové Město na Moravě v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů oznamuje svůj záměr při disponování s nemovitým
majetkem města, a to v tomto rozsahu a za těchto podmínek:

1. Specifikace majetku:
Město Nové Město na Moravě odprodá ze svého majetku částí nemovitých věci, a to část p.č.
1704/31 a část p.č. 1704/35 v k.ú. Nové Město na Moravě ( v rozsahu dle situačního zákresu).

2. Další informace vztahující se k dispozici s majetkem:
Předmětné části pozemků hudou odprodány vlastníku čp. 151] v k. Ú. Nové Město na Moravě, neboť
Jsou na těchto částech pozemků tím ístěna příslušenství stavby hlavní.

Přihlášku na zveřejněnou dispozici s majetkem je možno doručit na podatelnu Městského úřadu
v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo nám. 103 s tím, že přihláška bude obsahovat návrh
způsobu využití pozemků, datum a dále:
- v případě fyzických osob; jméno a příjmení žadatele, trvalé bydliště, rodné číslo, tel. kontakt,

příp. e-mailový kontakt. Fyzická osoba, která je subjektem údajů ve smyslu zák. č. 101/2000
Sb., v platném znění, dává podáním přihlášky (žádosti) na tento záměr souhlas ke zpracování
svých osobních údajů pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání
v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů. Tento souhlas je vydáván na dobu
neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který byly osobní údaje poskytnuty.

- v případě právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání: název nebo jméno a
příjmení žadatele, IC, DIC, sídlo, tel. kontakt příp. e-mailový kontakt. Právnická osoba a
fyzická osoba oprávněná k podnikání dává podáním přihlášky (žádosti) na tento záměr souhlas
s tím, že ze strany města bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zveřejněna v souvislosti s realizací tohoto záměru uzavřená smlouva, její část nebo
dílčí informace týkající se této smlouvy ajejího plnění.

Město Nové Město na Moravě si vyhrazuje právo změnit tento záměr, popřípadě od něj odstoupit.
Záměr bude zveřejněn na úřední a elektronické desce města po dobu min.15 dní.
Bližší informace o nabízených nemovitostech poskytne zájemcům Odbor správy majetku
města, tel. 566 598 365.

Oznámení vyvěšeno dne: sňato dne:

Michal Šmarda starosta v.r.
TELEFON FAX E-mail BANKOVNÍ SPOJENÍ IČO / DIČ ÚŘEDNÍ DNY

PO: $°— 18°°

______________

KB Žd‘ár nad Sázavou 00294900 ST: — I 7fl

č.ú. 19-1224751/0100 CZ002949f)() ČT: 8°° j 4

NA MORAVÉ

566 598 300 566 598 305 posta‘ünrnnni.cz
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Žádost o odkup částí pozemků

Žadatel; NTSUP s.r.o.
IČ; 29307872

MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Vratislavovo náměstí 103 59231 Nové Město na Moravě 59231

Dobrý den,
tímto bychom chtěli požádat o „odkup částí pozemků p.č. 1704/35, 1704/31“ k.ú Nové Město na Moravě

viz, příloha. Tyto části pozemků bezprostředně navazují na naší budovu č.p.1511. Na vyznačených
částech pozemků v příloze se nachází komín. (komín se skládá ze dvou samostatných komínů o výšce
cca 30m), se základnou dlouhou cca 9 metrů a širokou cca 3 metry. U zadní strany budovy je do
terénu zapuštěna šachta s podzemními prostory (cca 3x4x3m). Tyto stavby jsou v našem vlastnictví a
jsou součástí věcí hlavní, tedy součástí budovy bývalé plynové kotelny na adrese Pavlovova č.p.1511
Nové Město na Moravě.

Pod]e našeho odhadu navrhujeme kupní cenu ve výší cca 200-300 Kč Jmi

Celková vyznačená plocha částí pozemků, které bychom chtěli odkoupit představuje cca 225m2.

Bez nákladné demolice a odstanění zmíněných součástí naší budovy je využití těchto částí pozemků k
jinému účelu významně omezené.

Přílohy; Nákres části parcel, které máme zájem odkoupit včetně umístění komínu a šachty.

18.2.2019

S pozdravem !i IIIIIiIIIIIIIIiIlIJIIIIIIIiiiiiji
Telefon: I Mobil: 774491990 I E-mai]: junek@ntsup.cz 2

NTSUP

NTSUPS. r. o., Pražská 1470/1 Bb, 102 OO Praha 70 lič: 29307872, Dič: cZ293O7B72

NTSUP Sk a.r.o., Kopčlanska 20, 851 01 Bratislava / Čs 46794883, Dič: 51(2023588589 www.ntfu ‚Cz
Servisn( sttedisko: Vtachovlce 26, S92 37 Nové Město na Moravě

Jednatel spotenostt: Martin Junek ljunekl8ifltsup. 1+420 774 491 990
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VÝKAZDOSAVADNIHOA NOVÉHO STAVU ŮDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTI
Dosavadni stav Nový stav

Druh Druh Porovnáni s. stav.m ovtd.ne. právnich ztihCiOznačeni VÝTnera pozemku Označeni ‘měra pozemku Tm s4y
ZpCts — —

pozemku parcely pozemku parcely urče- Dil přacházt zpommku Čisto Wměra dilu Oma.parcelnim parcelnim omečenátto V
Zpusob . Zpusob Zpusob . čemčlslem čmiem

ha m 2 vyijU
“

dřwšlpoz ‘Aast
2

1704/31 25 75 ostat p1. 1704131 24 16 ostat.pl. O 1704131 1 24 16

Ostat kosvunlkocu ostat komunikace

1704138 I 59 ostaLpl. O 1704131 1 I 59

jiná plocha

1704/35 6 25 ostat,pl. 1704135 5 28 ostat.pI. O 1704135 1 5 28

ostat komunikace ostat komu,uk000

17041/39 97 ostaLpl. O 1704135 1 97

jiná plocha

32 00
32100

Seznam souřadnic (S-JTSK)
Souřadnice pro zápis do KN

Čislo bodu
KódV X kvahty Poznámka

150-69 832710,15 111581788 3 plastový hraničnlnnuznlk
407-28 832712,49 1115606,83 3 plastový hranIČnlrnznDc
801-40 632735,75 1118819,12 3 roh budovy
801-49 632725.23 1115599.04 3 plastový hrantčnirrznik
801-50 632721,38 1115602,38 3 roh budovy
801-119 632714,84 1115598,29 3 plastový hraničnlmeznlk
2441-1 632706,31 1116633,81 3 plastový hranlčnlnznlk

1 832735,48 1115822,70 3 plastový hraničnln-mzn5t
2 632709,48 1115820,63 3 plastový hraničntntoznlk
3 632721 65 711559e,78 3 plastový hraničnlrrnuznlk

EOEI,KÝ Ďl M
Geometrický plán ověřil ůředně oprávněný Stejnopis ověřil úředně oprávněný

lVi I I‘I‘ FLI1
zeměměřický inženýr: zeměměřický inženýr:

pro: Rozdělenípozemků Jméno, přijmení: Ing. Jaromír Vojta Jméno, přmení: Ing. Jaromír Vojta
Číslo po‘ožky seznamu úředně oprálěných Číslo položky seznamu úředně opráviěných
zeměměřických inženýrů: 1217/95 zeměměřických inženýrů: 1217/95

Dne: 14.05.2020 Číslo: 442/2020 Dne: 19.05.2020 Číslo: 458/2020

. . . - ‚ Tento sler,opi5 cdFculdá 9eamelrkómu pianu v e;elttroricNaležtioslrri a presnosliodpovkta praunmpredpsum. ‚ . ‚podobě uloženenu v dokunenlacl katastrakiho uřadu,

Vyhotovil: Katastrálnl úřad souhlasl s očislovánim parcel. Odřeni stejnopisu i.omIlckiho plánu vllutlnnö podoba.

Iiř Kartouz
Geodetické práce

Daňkowce7O
59203 Sněžné

-‘. .‚

. ‚
‘ ‘

. . KU pro Vysočinu
‘ .ČIsto planu: 3240- 7112019 KP Žďár nad Sázavou

‘ . JOkres Zďar nad Sazavou
LadedaVNOVOtflY

Obec: Nové Měo na Moravě
2020.05.19 10:26:35 CEST

.

Kat. území: Nové Měo na Moravě

Mapo list: Nové Měo na Moravě 3-7144
savadnhn vlastniwm pozerréů byla poskytnuta rrnžnost
seznáná se v terénu s průběhem navrhovaných nových
hranic, které byty označeny předepsaným způsobem:
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