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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
13. Zastupitelstva města

konaného dne 23.11.2020

Dispozice s majetkem - záměr odprodeje p.č. 3820 v k.ú. NMNM

Město obdrželo žadost ‚ bytem NMNM (dale jen žadatel), a to o odprodej pozemku p Č 3820

(270 m2) v k. ú. 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. 3820 o výměře 270 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM není odprodej předmětného pozemku

doporučován, a to zejména z důvodu nedoporučujících stanovisek

jednotlivých správců majetku, viz důvodová zpráva, a s ohledem na

nedoporučující stanovisko komise dopravní a majetkové.

RM č. 32 dne 19.10.2020 nedoporučila ZM ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Žadatel má zájem využít pozemek za účelem výstavby garáže.

Žádost byla projednána v rámci pracovní porady MST s tím, že správci
majetku měli k navrhovanému prodeji námitky: úřad územního

plánování nedoporučuje prodávat z důvodu zachování přístupu k
navazujícím pozemkům v soukromém vlastnictví, správce zeleně uvádí,
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že pozemek by byl vhodný pro případnou náhradní výsadbu dřevin,

správce odpadového hospodářství uvádí, že by bylo možno do budoucna

využít pro umístění kontejnerového stání na tříděný odpad v této lokalitě.

Komise dopravní a majetková rovněž odprodej nedoporučuje.

Materiál obsahuje: Příloha - žádost + snímek + stanovisko komise DOM (Veřelná)

Materiál projednán: v pracovní poradě MST

komise dopravní a majetková

RM 19.10.2020

Přizváni:
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Město Nové Město na Moravě

Městský úřad Nové Město na Moravě,
Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě,
iČ 00294900

Věc:

Žádost o odkoupení pozemku

Zájemce:

Žádám Vás tímto o odkoupení parcely č. 3820 v katastrálním území Nové Město na

Moravě (706418), o výměře 270 rn2, druh orná půda.

Důvod odkoupení: výstavba garáže

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím s využitím mých osobních údajů v souvislosti s
vyřízením prodeje výše uvedené nemovitosti.

V Novém Městě na Moravě dne 20.04.2020

Za zájemce:

‚

Í
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Zápis Č. 6/2020
zjednání dopravní a majetkové komise města Nového Města na Moravě konaného dne 07.09.2020

Jednánídopravnía majetkové komise (DMK) zahájil v 16:00 předseda DMK a průběh jednání dále řídil.

Dnešního jednání se zúčastnili:
Martin Junek — předseda DMK
Ing. Pavel Šustr—člen DMK
JUDr. Libor Černý—člen DMK
Pavel Zdražil — člen DMK
Petr Ptáček — zapisovatel DMK
Jako host:
Bc. Jaroslav Cempera - místostarosta
Nepřítomen:
Ing. Stanislav Hlavatý — člen DMK
Ing. Pavel štorek—člen DMK

Úvod - členové DMK se na místě seznámili s předměty jednotlivých bodů jednání

Bod 1— Žádost o prodej části pozemku parc.č. 3820 v k.ú. Nové Město na Moravě
DMK nedoporučuje prodej části výše uvedeného pozemku v majetku města
Hlasování: pro 4, proti O

Bod 2 — Žádost o prodej části pozemku parc.č. 290/3 v k.ú. Nové Město na Moravě
DMK nedoporučuje prodej části výše uvedeného pozemku v majetku města
Hlasování: pro 4, proti O
U bodu 1 a 2 DMK připouští možnost směny částí výše uvedených pozemků za části pozemků shodných parametrů.

Bod 3 — Dopravní situace — ulice Jánská NMNM
DMK doporučuje instalaci vhodného vodorovného dopravního značení tak, aby byl zajištěn volný přístup na chodník k
přechodu pro chodce na ul. Brněnská.
Hlasování: pro 4, proti O

Bod 4—Odrazové zrcadlo — umístění na Palackého náměstí
DMK nedoporučuje umístění výše uvedeného dopravního zařízení na křižovatce na palackého náměstí (u budovy

Zuš). Rozhledové poměry na zmíněné křižovatce jsou dostatečné.
Hlasování: pro 4, proti O

Bod 5 — Nájezd na cyklostezku - Pohledec
DMK nedoporučuje instalaci požadovaného dopravního značeni v daném úseku silnice č. 11/360
Hlasování: pro 4, proti O

Bod 6— Dopravní situace Slavkovice
DMK doporučuje vypracování studie dvou variant přechodu pro chodce přes silnici č. 111/35417:

a) zvýšený přechod pro chodce na stávajícím silničním mostu přes Slavkovický potok na silnici č. 111/35417

b) přechod pro chodce situován proti hlavnímu vchodu ZŠ Slavkovice včetně přemostění Slavkovického potoka lávkou
pro pěší
Hlasování: pro 4, proti O


