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IL.
Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
15. Zastupitelstva města

konaného dne 8.3.2021

]pozice $ majetkem - záměr odprodeje části p.č. 3254 (cca 320 m2) v k.ú. NMNM

Město obdrželo žadost bytem NMNM, a to o odprodej časti p Č
3254 (cca 320 m2) v k.ú. NMNM - v rozsahu dle zákresu (dále Jen žadatel).

Žádost je nyní předkládána k projednání a rozhodnutí, zda má/nemá být: zveřejněn záměr prodeje.

85 písm. a) zákon o obcích

L Zastupitelstvo města schvaluje
zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č. 3254 (cca 320 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě, dle

situačního zákresu.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM není zveřejnění záměru na odprodej předmětného

pozemku doporučováno, a to zejména s ohledem na

nedoporučující stanoviska správce zeleně a ÚP.

RM č.32 dne 15.2.2021 nedoporučila ZM ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05
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Text důvodové zprávy: Předmětný pozemek navazuje na pozemek ve vlastnictví žadatele, v

lokalitě Zahradníkova koutu.

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

že správci majetku neměli k navrhovanému prodeji námitek, vyjma

správců zeleně a územního plánování, kteří odprodej nedoporučují, a to

zejména z důvodu, že se jedná o lesní pozemek, jež je součástí velkého

lesního komplexu a prodejem této části pozemku by byl rovněž

znemožněn přístup do zbývající části p.č. 3254, neboť pozemek p.č.

3253 není ve vlastnictví města. Pozemek je v UP zařazen do ploch

lesních.

Materiál obsahuje: Příloha - žádost + snímek (YLejn)

Materiál projednán: v kolečku MST

RM dne 15.2.2021

Přizváni:
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ŽÁDOST O PRODEJ POZEMKU
ve vlastnictví města Nové Město na Moravě

\r -HKÝ
(V MĹ FO na Moravě

( / ‘

23. 09. 2020 .H!‘

Č.ji
Padové

nčt ůfpřiio.JjJ___. Lc

v Novém Městě na Moravě, 23. září 2020

Žádost o odprodej části pozemku ve vlastnicM města Jff IIII11111111 IIIIIIflf lUf ltIlilIIl
NMNM1251O974

Vážené městské zastupitelstvo,
tímto vás chceme požádat touto cestou o odkup části pozemku parc.č. 3254 o výměře cca 320 m2 v
katastrálním území Nové Město na Moravě. Náš zájem o odkup je vyznačený v příloze této žádosti.

Vzhledem k tornu. že město v této lokalitě již podobné odprodeje realizovalo parcela 3299ĺ1
parcela 3299/2 (Vodárenská akciová společnost) věříme v kladné vyřízení i naší

žadoSti.

Městský úřad Nového Města na Moravě
Odbor správy majetku města
Vratislavovo náměstí 103
592 3 1 Nové Město na Moravě

S pozdravem,



PlUcha
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