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Í,
Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
13. Zastupitelstva města

konaného dne 23.11.2020

Dispozice s majetkem - záměr odprodeje části p.č. 290/3 v k.ú. NMNM

Město obdrželo žadost pana ‚ bytem NMNM (dale jen žadatel), a to o odprodej

části pozemku (rozsah nebyl specifikován) p. Č. 290/3 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 části pozemku p. Č. 290/3 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 zájmu města o tento pozemek v

souvislosti se záměrem výstavby smuteční obřadní síně i 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 neměli (S ohledem na stávající stav) k navrhovanému prodeji

námitek, vyjma skutečnosti, že se na části pozemku nachází inž. sítě -

kabel vedení NN, vodovodní přípojka a úřad územního

plánování nepovažuje prodej části předmětného pozemku (v žádostí
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nebylo vyznačeno o jakou část pozemku má žadatel zájem) za koncepční,

přičemž žadatel vlastní u RD (přes cestu) pozemek o rozloze cca 1000

rn2, na kterém lze stavbu garáže realizovat.

Žádost byla projednána rovněž v komisi dopravní a majetkové s tím, že

tato odprodej nedoporučila.

Město má zájem předmětný pozemek využít v souvislosti s

plánovanou výstavbou smuteční síně.

Materiál obsahuje: Příloha - žádost + snímek (Veřejná)

Materiál projednán: v pracovní poradě MST

komise dopravní a majetková

RM 19.10.2020

Přizváni:
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Dobrý den,
Bydlím v Novém Městě na Moravě na ulici Malá Chtěl bych se zeptat, zda by bylo
možné odkoupit část pozemku od Města, který je hned přes silnici u našeho RD. Pozemek se
nachází na p.č. 290/3. V příloze zasílám výřez z katastrální mapy a zde odkaz do map.cz
https://mapy.cz/s/memazepego
Na daném pozemku bych chtěl vystavět garáž pro osobní automobil.
Prosím o informaci zda by byl odkup možný a za jakých podmínek, nebo popřípadě na koho
se mám obrátit.
Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem

‚ • •‚• -„
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