
1.3.2021 Návrh usneseníZM 8.3.2021

If.
Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
15. Zastupitelstva města

konaného dne 8.3.2021

ipozice s majetkem - odprodej částí p.č. 3419/25, 3418/2, 3419 /1, 2062/4 v k.ú. NMNM (]
pkova)- majetkoprávní vypořádání

V návaznosti na zjištění bezesmluvně užívaných částí obecního majetku p.č. 3419/25, 3418/2, 3419/1,
2062/4 byli osloveni jeho uživatelé, kteří následně, po několika jednáních se zástupci vedení města, vyslovili
souhlas s odkupem částí předmětných pozemků z majetku města. ZM je nyní předkládán návrh na úplatný
převod částí těchto nemovitých věcí.

85 písm. a) zákon o obcích

I Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to část pozemku p.č. 3419/25 o výměře 189 m2 (dle GP p.č. 3419/33) v
k u Nove Město na Moravě, a to panu 592 31 Nove
Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 47.250 Kč s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena
nejpozději do 30.11.2021 a kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického
práva do katastru nemovitostí.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 3419/25 o výměře 206 m2 (dle GP p.č. 3419/34) v
k u Nove Město na Moravě, a to panu 592 31 Nove
Město na Moravě v podilu id 1/3 za dohodnutou kupni cenu 17 167 Kč, panu

‚ 592 31 Nove Město na Moravě v podilu id 1/3 za dohodnutou kupni
cenu 17 166 Kč a 594 51 Křižanov, v podilu id 1/3
za dohodnutou kupní cenu 17.167 Kč s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena nejpozději do
30.11.2021 a kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru
nemovitostí.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 3419/25 o výměře 219 m2 (dle GP p.č.
3419/35) v k u Nove Město na Moravě, a to do SJM

592 31 Nové Město na Moravě v podílu id. 1/2 za dohodnutou kupní cenu 27.375 Kč a do S]M
592 31 Nove Město na Moravě v podilu id 1/2

za dohodnutou kupní cenu 27.375 Kč s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena nejpozději do
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30.11.2021 a kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru

nemovitostí.

IV. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to část pozemku p.č. 3419/25 o výměře 229 m2 (dle GP p.č. 3419/36) v

k u Nove Město na Moravě, a to pani 592 31 Nove Město na Moravě,

za dohodnutou kupní cenu 57.250 Kč s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena nejpozději do

30.11.2021 a kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru

nemovitostí.

V. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 3419/25 o výměře 246 m2 (dle GP p.č.

3419/37) v k u Nove Město na Moravě, a to do SJM

592 31 Nove Město na Moravě, za dohodnutou kupni cenu 61 500 Kč s tim, že kupni cena bude

kupujícím uhrazena nejpozději do 30.11.2021 a kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s

vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

VI. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to části pozemku p.č. 2062/4 Q výměře 5 m2 (dle GP p.č. 2062/16) a

dílu “ď‘ o výměře 3 m2 z p.č. 3418/2 a dílu “c“ o výměře 256 m2 z p.č. 3419/25 (dle GP p.č. 3419/38 o

vyměře 258 m2) v k u Nove Město na Moravě, a to do S]M

592 31 Nove Město na Moravě, za dohodnutou kupni cenu 65 750 Kč s tim, že

kupní cena bude kupujícím uhrazena nejpozději do 30.11.2021 a kupující uhradí příslušný správní

poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

VII. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to části pozemku p.č. 2062/4 o výměře 11 m2 (dle GP p.č. 2062/17) a

dílu “g“ o výměře 3 m2 z p.č. 3418/2, dílu “e“ o výměře 1 m2 z p.č. 3419/1 a dílu “r‘ o výměře 258 m2 z

p.č. 3419/25 (dle GP p.č. 3419/39 o výměře 261 m2) V k.ú. Nové Město na Moravě, a to do výlučného

vlastnictvi pana 592 31 Nove Město na Moravě,

za dohodnutou kupní cenu 68.000 Kč s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena nejpozději do

30.11.2021 a kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru

nemovitostí.

VIII. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to části pozemku p.č. 2062/4 o výměře 14 m2 (dle GP p.č. 2062/18) a

dílu fljl o výměře 0,09 m2 z p.č. 3418/2, dílu “h“ o výměře 23 m2 z p.č. 3419/1 a dílu “ľ‘ o výměře 217 m2

z p.č. 3419/25 (dle GP p.č. 3419/40 o výměře 240 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to do výlučného

vlastnicWi pani 592 31 Nove Město na Moravě,

za dohodnutou kupní cenu 63.500 Kč s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena nejpozději do

30.11.2021 a kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru

nemovitostí.

https://ejednani.nmnm.cz!wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.lisk 2/4



1.3.2021 Návrh usneseníZM 8.3.2021

IX Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to díl “a“ pozemku p.č. 2062/4 o výměře 11 m2 a to díl

“b“ pozemku p.č.3421/1 o výměře 14 m2 (dle GP p.č. 2062/19 o výměře 25 m2) a dílu “rn“ o výměře 6 m2

z p.č. 3418/2, dílu “k“ o výměře 31 m2 z p.č. 3419/1 a dílu “ľ‘ o výměře 199 m2 z p.č. 3419/25 (dle GP

p Č 3419/41 o vyměře 235 m2) v k u Nove Město na Moravě, a to do vylučneho vlastnictvi pana
‚ 592 31 Nove Město na Moravě, za dohodnutou kupni cenu 65 000

Kč s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena nejpozději do 30.11.2021 a kupující uhradí příslušný
správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

X Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to část pozemku p.č. 3419/25 o výměře 87 m2 (dle GP p.č. 3419/32) v
k u Nove Město na Moravě, a to do SJM ‚ bytem ‚ 592 31
Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 21.750 Kč s tím, že kupní cena bude kupujícím
uhrazena nejpozději do 30.11.2021 a kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem
vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odbor SMM doporučuje navrhované odprodeje realizovat - dle návrhu
usnesení.
RM č.32 dne 15.2.2021 doporučila ZM ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Jedná se o pozemky, resp. jeho částí v lokalitě Holubka - ul. Čapkova v
NMNM, jež uživatelé užívají jako zahrady, které navazují na pozemek a
RD v jejich vlastnictví.

Navrhovaná kupní cena činí 250 Kč / m2 (zahrady v okrajových částech),
t.j.
1. 189 m2 x 250 = 47.250 Kč

2. 206 m2 x250 = 51.500 Kč

3. 219 m2 x 250 = 54.750 Kč

4. 229 m2 x 250 = 57.250 Kč
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5. 246 m2 x 250 61.500 Kč

6. 263 m2 x 250 = 65.750 Kč

7. 272 m2 x 250 = 68.000 Kč

8.254 m2 x 250 = 63.500 Kč
9.260 m2 x 250 = 65.000 Kč

10. 87 m2 x 250 = 21.750 Kč

tJ. celkem 556.250 Kč

Oznámení o disponování s majetkem města bylo zveřejněno na úřední

desce úřadu ve dnech 30.11 - 18.12.2020 a 20.1.2021 -8.2.2021.

Tří z žadatelů požádali město o splátkový režim spojený s úhradou kupní

ceny, a to na 2 roky. S ohledem na to, že se ale nejedná o vysoké

finanční částky, navrhujeme umožnit všem kupujícím úhradu kupní ceny

jen do 30.11.2021 (pokud by měla být splatnost požadované 2 roky, bylo

by vhodné do té doby řešit pronájmem pozemku, otázka je rovněž, zda

by mezitím nedošlo ke změně obvyklé kupní ceny). Žadatelé, Jež požádali

o splátkový režim, byli s navrhovaným termínem úhrady kupní ceny

seznámeni a je pro ně přijatelný.

Materiál obsahuje: Příloha - žádosti- 10 x (Veřejná, Neanonymizovaná)
Příloha - Snímky se zákresy (Veřejná, Neanonymizovaná)

Příloha - prohlášení spoluvlastníků kteří nemají zájem o koupi (Veřejná,

Neanonymizovaná)

Materiál projednán: se zástupcem vedení města

se zástupci kupujících
pracovní porada MST

RM 15.2.2021

Přizváni:
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Město Nové Město na Moravě

I

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Vratislavova nám,1 03
592 31 Nové Město na Moravě

Číslo spisu

Ĺ
rok

tel 568 598 355

razítko podatelny — den podáni

ŽADATELÉ:

ŽÁDOST O PRODEJ NEMOVITÉHO MAJETKU
MĚSTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Bydliště

E-mail Datová schránka
Společné jmění manželů NE

Nemovitost .( i ..Výměra

Katastrální území: 1.(. L.

Dúvod k prodeji : Q2 Ij

Žadatel si je vědom skutečnosti, že městu svědčí zákonné zmocnění (zák. Č. 8912012 Sb.,
občanský zákoník a zák. Č. 128/200 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a
zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením případné smlouvy, jakož i
skutečnosti, že jeho osobní údaje budou zpracovávány, evidovány po dobu vyřizování
žádosti a po dobu trvání smluvního vztahu. Dále pak po dobu skartační lhůty dle
spisového a skartačního řádu.

‚
“ tl /‘

V ..‚. dne O

Pňlohy;
Snímek katastrální mapy se zái«esem (příp s‘tuačni nákres)

‚ . ‚. ĺ
‚.ĺ/
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Ľ
ľ
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odrodei nn7eml“ „ ‚“. NMNM

V rUtttL1.

--- Tatana.Vinklerova
02.12.2020 b9:44
Skrýt nodrobnosti
Od:“ -

Komu: Tatana.Vinklerova®meu.nmmri.cz
I Attachment

Žádost o prodej.PDF

Dobrý den,

zasílám Vám žádost o prodej nemoviteho majetku města.
Co se týka financí, tak poprosím o splátkový bezúročný kalendář na 2 roky dle domluvy s p. Ing.
Filou a vedením města.

Děkuji za kladné vyřízení a přeji hezký den.

$ pozdravem

po 30. 11.2020v 10:26 odesílatel KTatana.Vinklerova(meu.nmnm.cz> napsal:

Váženi,
v návazností na výzvu města ve věci neoprávněného užíváni části/í pozemku/ů v majetku
města, dalšího projednání vašeho zástupce se zástupcem vedení města v této věci a
následném vyhotovení oddělovacího GP na náklady města Vám v příloze zasíláme
zákres pozemků, jež budou předmětem následného úplatného převodu, a to vč. celkové
výměry a kupní ceny. Zádáme Vás o následné zaslání žádosti o odprodej části pozemku
p.č. 3419/25 (u některých i dalších částí) - v rozsahu dle zaslaného GP s tím, že v
žádosti uvedete jména budoucích kupujících, nebot‘ tato nemusí být shodná se
stávajícími vlastníky RD. Zádost může být zaslána elektronicky s tím, že upozorňujeme,
že konečné schválení přísluší Zastupitelstvu města a kupní smlouva bude uzavřena se
subjektem, jež bude uveden v žádosti o převod předmětné části pozemku.

S pozdravem
Ing. Tat‘ána Vinklerová

odbor spravy majetku města

t +420 566 59 365

f +420 566 569 305
e tatana.vir,klerova@meu.rrn,njn.cz
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Město Nové Město na Moravě 14 2020
‚ ír)šr: /7

ODBOR SPRAVY MAJETKU MESTA tel. 566 598 365

Vratislavovo nám.103 C.jd:

592 31 Nové Město na Moravě F.. ÍJJ

čĺslo razítko podatelny—den podánĺ

—
ot,

Z____

ZADOST O PRODEJ NEMOVITEHO MAJETKU
MĚSTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

ŽADATELÉ: /

I,

Nemovitost .:1-S Výměra:

Katastrální území:

Důvod k prodeji :

Žadatel si je vědom skutečnosti, že městu svědčí zákonné zmocnění (zák. Č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a zák. Č. 128/200 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a
zpracovávání osobních údajů v souvislostí s uzavřením případné smlouvy, jakož i
skutečnosti, že jeho osobní údaje budou zpracovávány, evidovány po dobu vyřizování
žádostí a po dobu trvání smluvního vztahu. Dále pak po dobu skartačn, lhůty dle
spisového a skartačního řádu.

dne .



Město Nové Město na Moravě
VraUs!avovo náměstí 103

592 31 Nové Město na Moravě

Ing. Taťána Vin klerová
Odbor správy majetku města

Žádost o odkoupení pozemku

Tímto Vás žádáme dle našeho jednání se zástupci města o odkoupení části
pozemku.

Parcelní číslo 3419125

v katastrálním území Nové Město na Moravě o výměře 219 m2.

Za dohodnutou cenu 54 750Kč.

Údaje o žadatelích:

V Novém Městě na Moravě dne 1.12.2020

Podpis žadatele/žadatelů‘

Telefonní kontakt:



‚Ý.

Město Nové Město na Moravě

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA tel. 566 596 365

Vratislavovo nám. 1 03
592 31 Nové Město na Moravě

razítko podatelny den podáni

rok

t

ŽÁDOST O PRODEJ NEMOVITÉHO MAJETKU

MĚSTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

ŽADATELÉ:

Bydliště

E-mail Datová schránka

Společné jmění manželů ANO NE

Nemovitost i!1 Výměra:

Katastrální území:
2. Í‘J‘)?í(]21kJL.J

Důvod k prodeji :

Žadatel si je vědom skutečnosti, že městu svědčí zákonné zmocnění (zák. Č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník a zák. č. 128/200 Sb., O obcich) ke shromažďování, nakládání a

zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením připadné smlouvy, jakož I

skutečnosti, že jeho osobní údaje budou zpracovávány, evidovány po dobu vyřizování

žádosti a po dobu trvání smluvního vztahu. Dále pak po dobu skartační lhůty dle

spisového a skartačního řádu.

dne..1 1...

Prilohy.
Snímek katastrální mapy se zákresem (pip. situačnl nakres)



t ‘:

Město Nové Město na Moravě
ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA tel. 566 598 355

Vratislavovo nám.103
592 31 Nové Město na Moravě

číslo spisu razítko podatelny — den podáni

rok

ŽÁDOST O PRODEJ NEMOVITÉHO MAJETKU
MĚSTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

ŽADATELÉ:

Nemovitost: 3419/37 Výměra: 246 m2

Katastrální území. Nové Město na Moravě [7064181

Důvod k prodeji: IegaIzace užívacího vztahu

Žadatel síje vědom skutečnosti, že městu svědčí zákonné zmocnění (zák. Č. 8912012 Sb.,
občanský zákoník a zák. č. 1281200 Sb., o obcích) ke shromažd‘ování, nakládání a
zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením případné smlouvy, jakož I
skutečnosti, že jeho osobní údaje budou zpracovávány, evidovány po dobu vyřizování
žádosti a po dobu trvání smluvního vztahu—Dá.te pak po dobu skartační lhůty dle
spisového a skartačního řádu.

V Nové Městě na Moravě dne 212. 2020

Přílohy:
Snímek katastrální mapy se zákresem (příp situační nákres)
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Í žádost - odprodej pozemku v kú. NMNM

\
Tatana. Vinklerova
02.122020 10:18
Skrýt odrnIin

Od:
Kornu: KTatana.Vinklerova@rneu.nmnm.cz>
Historie: Na tuto zprávu jste odpověděli.

2 Attachrnents

LJ L!J
2020120210J243420.pdf GP Čapkovapdf

Dobrý den Vážená pí. Ing. Vinklerová,

zasílám vyplněnou žádost. Poprosím dle domluvy s p. Ing. Filou a vedením města

o splátkový bezúročný kalendář na 2 roky.

Bude to takto pro Vás dostatečné zaslání touto elektronickou cestou?

Příloha žádost + GP:

Děkuji a přeji hezký den.

Vážení,
v návaznosti na výzvu města ve věci neoprávněného uživání části/i pozemkulů v
majetku města, dalšího projednání vašeho zástupce se zástupcem vedení města v této
věcí a následném vyhotoveni oddělovacího GP na náklady města Vám v příloze
zasíláme zákres pozemků, jež budou předmětem následného úplatného převodu, a to
vč. celkové výměry a kupní ceny. Zádáme Vás o následné zasláni žádosti o odprodej
části pozemku p.č. 347 9/25 (U některých dalších částí) v rozsahu dle zaslaného GP
s tím, že v žádosti uvedete jména budoucích kupujících, nebot‘ tato nemusí být shodná
se stávajícími vlastníky RD. Zádost může být zaslána elektronicky s tím, že
upozorňujeme, že konečné schválení přísluší Zastupitelstvu města a kupní smlouva
bude uzavřena se subjektem, jež bude uveden v žádosti o převod předmětné části
pozemku.

S pozdravem
Ing. Taťána Vínklerová

sc ‚ ra-et k

.2Z‘ t--•
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Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti a jsme s pozdravem.

From: Tatana.Vinklerova@meu.nmnm.cz [maiIto:Tatana.VinkIerova@meu.nmnm.czJ
Sent: Tuesday, December 1, 2020 9:25 AM
To:
Subject: žádost o odprodej pozemku v k.ú. NMNM

Vážení,
v návaznosti na výzvu města ve věcí neoprávněného užívání části/í pozemku/ů v majetku
města, dalšího projednání vašeho zástupce se zástupcem vedení města v této věcí a
následném vyhotovení oddělovacího GP na náklady města Vám v příloze zasíláme zákres
pozemků, jež budou předmětem následného úplatného převodu, a to vč. celkové výměry a
kupní ceny. Zádáme Vás o následné zaslání žádosti o odprodej části pozemku p.č.
34 19/25 ( u některých í dalších částí) - v rozsahu dle zaslaného GP s tím, že v žádosti
uvedete jména budoucích kupujících, neboť tato nemusí být shodná se stávajícími vlastníky
RD. Žádost může být zaslána elektronícky S tím, že upozorňujeme, že konečné schválení
přísluší Zastupitelstvu města a kupní smlouva bude uzavřena se subjektem, jež bude
uveden v žádosti o převod předmětné části pozemku.

Ing. Tat‘ána Vinklerová

odbor správy majetku města
t : +420 566 598 365
f +420 566 589 305
e : tatana.vinklerova@meu.nmnm.cz

file :1//C :IUsers/urad44/AppData/Local/Ternp/ 1 3/notes8O5D 1 F!veb5 598 .htm 8.12.2020



ľ.

‚Y

Město Nové Město na Moravě

Vratislavovo náměstí 703

592 31 Nové Město na Moravě

Žádost o odkoupení pozemku

Moravě

1

Označení předmětné nemovitosti

Parcelní číslo: 3419/39, 2062/17

Katastrální území: Nové Město na Moravě

Výměra: 272rn

Faktický důvod odkoupení: odkup využívaného pozemku města.

Svým vlastnoručním podpisem stvrzuji, že souhlasím s využitím mnou

poskytnutých osobních údajŮ v souvislosti s vyřízením prodeje výše

specifikované nemovitosti.

V Novém Městě na Moravě dne: O5O1.2O27

Podpis žadatele

J



Město Nové Město na Moravě
ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
\rrafislavovo náměstí Čp. 103
592 31 Nové Město na Moravě

NOVE MY1 t) n ravě
‘d r

21 12, 2020
Došl:.. U

-

ŽÁDOST O PRODEJ NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Jako vlastník rodinného domu Městto na Moravě, utice Čapkova, žádám

o odkoupení Částí pozemků p.Č.: 3418/2, 3419ĺ1, 3419/25 o celkové výměře 240
pozemku p.Č.: 2062/4 o výměře 14 m

Výměra celkem 254 mza 63 500,- KČ.

Výše zapsané pozemky jsou z větší Části využívány jako zahrada. Z finančních důvodů žádám
o jejich uhrazení formou splátkového kalendáře.

Za vyřízení mé žádosti velice děkuji

V Novém Městě na Moravě 22.1 2.2020 Ifl 1 hII 1 III 1111111 UIIfl I II
NMNM12S211AS

Ukidznak



Nemovitost; části pozemků parcelních čísel 3421/1, 2062/4 a 3419/25 viz. geom. plán Výměra: 260m2

Katastrální území: Nového Města na Moravě

Důvod k prodeji : legalizace právního vztahu

žadatel si Je vědom skutečnosti, že městu svědčí zákonné zmocnční (zák. Č. 89/2032 Sb občanský
zJIk a zák Č 128/200 Sb., o obcích) ke shromažďovaní, nakladani a zpracovávání osobntch uda)ů v
squvs1pšl s uzavřením případné smlouvy, jakož i skutečnosti, že jeho osobní údaje budou
zpracgv4vány, evidovány po dobu vyřizování žadosti a po dobu trvání smluvního vztahu Dále pak po
dpuktatní lhůty de spisového a skartačního řádu

V Novům Městě naorav dne 1 122020

Město Nové Město na Moravě
ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Vratislavovo närn 103
592 31 Nově Město na Moravě

ĚiJo spisu

L
rok

I

tel.. 566598365

razítko podatelny — den podání

:

s$.

ŽÁDOST O PRODEJ NEMOVITÉHO MAJETKU

MĚSTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
.1

Is)

podpis žad

Page 1/1
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Město Nové Město na Moravě

Vratislavovo nméstí 103
592 31 Nové Město na Moravě
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DIČ: CZ00294900 E: postanmnm.cz
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radnice.nmmncz I facebookcom/Nove.Mesto.na.Morave

PostoupH Tatana VinkIerovaIMEUINMNMJCZ v 01.02.2021 07:57

Předmět: ŽÁDOST O ODPRODEJ POZEMKU

ŽÁDOST
Žádáme o odprodej části pozemku dle GP do SJM

;1
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Seznam souřadnic (S-JTSK)

0

2049

Čisto bodu
Souřadnice pro zápis do KN

Kód
Y X kvality Poznámka

60-5

60-25

60-26

2

3

7

631697.96 1114978,85 3

631703,56 1114963,21 3

631710,07 1114976,46 3

631705,57 1114964,18 3

631708,26 1114966,30 3

631705,73 1114977,32 3

barva na tarase

barva na tarase

kotk

sloupek plotu

sloupek plotu

sloupek plotu

2051/2

0

2051/1

3419/25

60-5

0

20473432/15



Čestné prohlášení

Prohlašuji, že nemám zájem o odprodej pozemku v majetku
města č. 3419/36 a přenechávám jeho odkoupení

Nové Město na Moravě
12.02.2021



PROHLÁŠENÍ K ODPRODEJI ČÁSTI POZEMKU V MAJETKU NMNM

Prohlašuji tímto, že o odprodej čästi pozemku p.č 3419/38 a o.č 2062116 v rozsahu dle GP nemám
zájem. Zároveň vyjadřuji souhlas se záměrem mého syna

ke koupi uvedeného pozemku do společného vlastnictví manželů.

Předem děkuji za kladné vyřfzenl mé žádost‘ a jsem s pozdravem.

I

V Novém Méstě na Moravě dne 15 2.2021


