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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
13. Zastupitelstva města

konaného dne 23.17.2020

Dispozice s majetkem - směna pozemků části p.č. 121 (pod MK) x část p.č. 31111 v k. ú.Rokytno
na Moravě

Město svou žádostí projevilo zájem o část pozemku p. Č. 121 v k. ú. Rokytno na Moravě, Jež je zastavěn

stavbou MK v majetku města a jehož podilovymi spoluvlastniky jsou (každa id 1/2) pani

(dale jen vlastnik) Vlastnik však převod pozemku podminil směnou, a to za čast

pozemku p. Č. 106/1 v k. Ú. Rokytno na Moravě, jež je v majetku města, navazuje na jeho pozemek a je užíván

jako příjezd k RD. ZM je předkládán k projednání návrh na směnu Částí požadovaných pozemků.

85 písm.a) zákona o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu nemovitých věcí - pozemků v k. Ú. Rokytno na Moravě, a to jak následuje:

- převod z majetku města do majetku pani čast p Č 106/1 o vyměře 14

m2 (dle GP p. Č. 106/4), a to v podílu vyjádřeném id.1/2

převod z majetku města do majetku pani čast p Č 106/1 o vyměře 14

m2 (dle GP p. Č. 106/4), a to v podílu vyjádřeném id.1/2

- převod z majetku pani do majetku města čast p Č 121 o vyměře 14 m2

(dle GP p. Č. 121/2), a to v podílu vyjádřeném id.1/2

- převod z majetku pani do majetku města Čast p Č 121 o vyměře 14 m2

(dle GP p. Č. 121/2), a to v podílu vyjádřeném id.1/2

bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran s tím, že správní poplatek spojený s návrhem na

vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí město.

Stanislav Marek

místostarosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření:
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Odborem SMM, jakož i OV MČ Rokytno, je směna pozemků, v

souladu s návrhem usnesení, doporučována.

RM Č. 30 dne 14.9.2020 doporučila ZM ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Z majetku vlastníka je navrhováno převést do majetku města část p. Č.

121 o výměře 14 m2 (dle GP p. Č. 121/2) a z majetku města do

majetku vlastníka je navrhováno převést část pozemku p. Č. 106/1 o

výměře 14 m2 (dle GP p. Č. 106/4). Nemovitosti budou tedy směněny o

shodných výměrách, bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních

stran.

OV MČ Rokytno, dle návrhu usnesení, směnu doporučuje realizovat.

Oznámení o disponování s majetkem města bylo zveřejněno na úřední

desce úřadu ve dnech 3. - 19.8.2020.

Materiál obsahuje: Příloha - stanovsiko vlastníka + snímky + stanovisko OV MČ (Veřelná)

Materiál projednán: osadní výbor MČ Rokytno

pracovní porada MST

RM 30 dne 14.9.2020

Přizváni:

htti,://eiednani imnm.cz/wi/service?actioncz.vera.web.server.action.tisk.novv.Tisk 13.11.2020
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Komu:
tatana.vinklerova
28.05.2020 08:55
Skrýt
Od:
Komu: <tatana.vinklerova@meu.nmnm.cz>

Vážená paní Vinklerová,
na základě dopisu, který jste nám poslala,jsme se dohodly, že pozemky vyměníme.
Jak jste sdělila, dle zaměření, které proběhne na náklady města.
Pozemek pod silnicí za pozemek který vede k domu - alespoň to bude vcelku.
Zaměřování bychom byly rády přítomny a chtěly bychom předem vědět, jak to bude přesně, aby v
tom byl pořádek.

Předem děkuji.
S pozdravem,
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Taťána Vinklerová
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® Souhlas se směnou

• j iriplocekrokytno
Komu:

______-

Vinklerová Taťána
31.05.2020 12:59
Skrýt podrobnosti
Od: jirip1ocekrokytnoseznam.cz
Komu: “Vinklerová Taťána“ Tataaa.Vink1erovarneu.nnmm.cz

Dobrý den,
osadní vÝhor místní části Rokytno souhlasí se směnou části pozemku p.č 106/l ve vlastnictví obce za
část pozemku p.č. 1‘) I

ve vlastnictví paní Jinak osobně žádného geodeta neznám ‚ jenom vím že v
NMNM tyto práce dělá
pan
Za osadní výbor místní části Rokytno Jiří Plocek
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VÝKAZ DOSAVADNIHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KPTASTRU NEMOVtÍOSTI
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dočasně (barva)
roh plotu
hřeb v asfaltu

G EOM PLAN ommuický plán údn6 opráný mmměňcký inánýr Stenop,s e4l úed,,ě apáwňn

pro
Jm04 Ing. Daniela Nechanická 3méno,pjmeni:

. črv plž smamu vndně 2544/11 Čln pnlo5y eamu úfds
rozdelen: pozemku innýů op,aniných měmI5cch Ínnýrů.

Dne: 14.7.2020 Číslo; 191/2020 Dne; Číslo;

._. O Tento tejnopk odpoidá geomeh.olmu plánu vetelsnlcl
Naltttm a nttl coJtz,vt páwlím edpsLat1 -

podobá nnmu V dotu,mentac, Itusbálntho utndu

/1ictotl Ing. Daniela Nechanická
Hamry nad Sázavou 439,
591 01

Číslo plánu. 383-41/2020

Dosavadní stav Nový stav
Označeni Výměra Označeni Výměra Drtthcre Typ stavby

Zpe Porovnn(s.stavsmevtdent.právnidivttWiŮ_____

pozemku parcely pozemku parcely DíIecházízozarHi t?lsi Výměra du Označeni
ýměr aznačeitiov dílui‘ parc — z.

Číslem ha r2 číslem ha m2 5bU i%šip ha
nenvostf a‘,4dici

— —

Č.p.2 —

721 I 714 zast.p!. 121/1 699 mat p1. 2 121 17 699‚oUdům
ostaLpl. —

121/2 14 2 121 17 14
oebákn,báruue —

ostat.pI. ostat.pI.

106/7 25 01 106./l 2488 2 106/1 I 24 88
Vela b,oauoe 0e1 áonaá,

10614 14 2 106/7 I 14
oslat.pI. —

Vela

120
0

86

106/1

105-fl1

105-61

‚57

158

0

127/1

Seznam souřadnic
Číslo Souřadnice pro zäpis do KN

bodu y X
Kód

kvality
05-54

105-55
105-61
105-77

631855,43
631859,86
631857,00
631855,40
631857,99

1111773,12 3
1111770,82 3
1111762,41 3
1111757,69 3
1111765,33 3

Katastrální úřad souhlasí s očisiovánim parcel.

Okres Žďár nad Sázavou

Obec NOVĚ MĚSTO M MORAVĚ

Kat Ctzemi ROKYTNO M MORAVĚ


