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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
13. Zastupítelstva města

konaného dne 23.11.2020

Dispozice s majetkem - odprodej částí p.č. 3189 v k.ú. NMNM fVlachovická cihelna)

1 Město obdrželo žadost manželů bytem ‚ Nove Město na

Moravě (dále jen žadatel), a to o odprodej části pozemku p. Č. 3189 (dle GP 3 189/2) o výměře 12 m2 v k.

Ú. NMNM. Předložená žádost je předkládána k projednání.

2 Město obdrželo žadost ‚ bytem Brno, (dale jen žadatel), a to o

odprodej části pozemku p. Č. 3189 (dle GP 3189/3) o výměře 9 m2 v k. ú. NMNM. Předložená žádost je

předkládána k projednání.

85 písm. a) zákon o obcích

J. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p. Č. 3189 (dle GP p. Č. 3189/2) o výměře 12 m2 v k. Ú.

Nove Město na Moravě, a to ‚ bytem

Nove Město na Moravě za dohodnutou kupni cenu 3 000 Kč s tim, že kupujici uhradi přislušny

správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věcí, a to Části pozemku p. Č. 3189 (dle GP p. Č. 3189/3) o výměře 9 m2 v k. Ú.

Nove Město na Moravě, a to bytem Brno, za dohodnutou kupni

cenu 2.250 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva

do katastru nemovitostí.

Stanislav Marek

místostarosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odbor SMM doporučuje navrhovaný odprodej realizovat - dle návrhu

usnesení ad I. a II.

https://ejednani.nnmm.czlwgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 13.11.2020
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RM Č. 32 dne 19.10.2020 doporučila ZM ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Jedná se o části pozemku, jež navazují na pozemky žadatelů a

odprodejem těchto částí bude sloupek na elektřinu pouze na pozemku

1. žadatele a bude vytvořen min. manipulační prostor kolem verandy

2. žadatele, čímž bude zjednodušen celkový průběh hranice pozemku

kolem hranic pozemků žadatelů.

Žádost byla projednána v rámci pracovní porady (majetkové) MST s tím,

že správci majetku neměli k navrhovanému odprodeji žádné připomínky,

přičemž správcem MK bylo zkonstatováno, že odprodejem předmětných

částí pozemků se nezúží rozsah MK a rovněž bude zachován dostatečný

prostor na případné odhrnování sněhu při zimní údržbě.

Je navrhována kupní cena 250 Kč J m2 (jedná se o části pozemků z MK a

za tuto cenu byl obdobný prodej v této lokalitě realizován), tj.:

1. 12 m2 x 250 = 3.000 Kč

2. 9 m2 x 250 = 2.250 Kč

Oznámení o disponování s majetkem města bylo zveřejněno na úřední

desce úřadu ve dnech 2. - 20.10.2020.

Materiál obsahuje: Příloha - žádosti + snímek + foto (Veřejná)

Materiál projednán: prac.porada MST

RM 19.10.2020

Přizváni:

https ://ej ednani.nmnm.czlwgj/service?actioncz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 13.11.2020
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Věc: žádost o odprodej části pozemku

Tímto Vás žádáme o odprodej části pozemku parcelní číslo 3189 v katastrálním území Nové Město na

Moravě, vedený jako ostatní plocha. Jedná se o plochu přibližně 13 m2z důvodu vybudování

přístupové cesty na pozemek parcelní číslo 3193/1, který je v našem společném vlastnictví a

v současné době na něj nemáme možný vjezd. Nákres s předběžnými rozměry a stávající hranicí

pozemku je v příloze včetně stávajícího stavu hranic pozemků.

Za kladné vyřízení předem děkujeme.

V Novém Městě na Moravě dne 5.8.2020



Městský úřad Nového Města na Moravě

Vratislavovo náměstí 103

592 31 Nové Město na Moravě

Brno, 6. srpna 2020

Věc: Žádost o odprodej části pozemku

Vážení,

tímto chci požádat o odprodej části pozemku parcelní číslo 3189v katastrálním území Nové Město

na Moravě, s vlastnickým právem Města Nové Město na Moravě, vedeného jako ostatní plocha,

z důvodu:

a) zjednodušení průběhu hranic pozemku parcelní číslo 3194/1, který je v mém vlastnictví,

dotčeného obecního pozemku a parcely 3193/1, a to za předpokladu kladného vyřízení

souběžně předkládané žádosti jejího majitele o úpravu její hranice.

b) odstranění potenciální kolize stavebního objektu na parcelním čísle 3194/2 s parcelou 3189

v rámci možné nepřesnosti vytyčování.

Jedná se o plochu cca 9 m2. Nákres s předběžnými rozměry je obsažen v Příloze.

Tímto zároveň, po vysvětlující komunikaci s odborem správy majetku města, stahuji žádost o

odprodej z 30.6.2020.

Za kladné vyřízení předem děkuji.

S pozdravem,

I.
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