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Ii.
Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
15. Zastupitelstva města

konaného dne 8.3.2021

Pjpozice s majetkem - záměr odprodeje části p.č. 1704/35 (cca 20 m2) v k.ú. NMNM - Pavlovova

Město obdrželo žádost Společenství vlastníků domu Pavlovova 1509, NMNM, a to o odprodej části p.č. 1704/35

(cca 20 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

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č. 1704/35 (cca 20 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě, dle
situačního zákresu.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fíla

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM není zveřejnění záměru odprodeje předmětného
pozemku doporučováno, a to zejména s ohledem na
nedoporučující stanovisko správce VO.
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 (dům č.p. 1509 na ul.

Pavlovova) ve vlastnictví žadatele a jeho koupi by měli zájem získat

pozemek pro potřeby případné opravy fasády BD.

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

že správci majetku neměli k navrhovanému prodeji námitek, vyjma

správce VO, neboť na celé předmětné části pozemku se nachází

zemní kabel VO v majetku a správě města. Pro uvedené účely -

opravy fasády lze řešit možnost dočasného využití pozemku města i jinou

operativnější formou (souhlas s dočasným umístěním techniky pro

potřeby opravy BD není časově náročnou záležitostí, jež by významně

zdržela případné možné opravy BD). Pozemek je v UP zařazen do ploch

bydlení v BD.

Materiál obsahuje: Příloha - žádost + snímek (YLejn).

Materiál projednán: v kolečku MST

RM dne 15.2.2021

Přizváni:
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V Novém Městě na Moravě dne 11. listopadu 2017

Žádost o odkoupení části pozemku

Žádáme Vás tímto o odkoupení části pozemku parcely č. 1704/35 v katastrálnlm území

Nové Město na Moravě o výměře 19,5 m2(rozměry 1,5 x 13,Om - viz vyznačená část ‘v přílohách

Č. 1 a Č. 2 této žádosti), druh: ostatní plocha.

Důvod odkoupení:

Daná Část pozemku je v šířce 1,5 m rovnoběžná po ceé délce se severní stěnou domu. V soklu

uvedené stěny (zhruba v polovině) je hlavní přívod optické sítě pro vysokoiychlostnf internet a

televizi a do budoucna předpokládáme s vyšším stupněm zabezpečení. Pro úpravy a následné

opravy fasády stěny v případě průniku vody (z vnitřní strany jsou ve stěně i ;a stěně rozvody

teplé, studené vody včetně odpadů v každém podlaží) by bylo vhodné stavět techniku na

vlastním pozemku, předpokládáme urychlení opravy. Odkoupením uvedeného pozemIt bychom

kompletně dokončili akci „Revitalizace panelového doru Pavlovova 1509“.

Údaje o žadateli:

Název: Společenství vlastníků domu Pavlovova 1509

se sídlem: Nové Město na Moravě, Pavlovova 1509, PSČ: 592 31

Zapsané: v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně pod spisovou . 11771 S

Zastoupený: Vlastislavem Kopeckým. předsedou výboru VJ, Mgr. Alenou Ševčíkovou.

místopředsedkyní výboru SVJ a Michalem Kadecem, členem výboru.

iČ: 04729757

Kontaktní osoba ve věci žádosti:

Mgr. Alena Ševčíková
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Podpisy opravnenycri osob:
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Vlastislav Kopecl - - Mgr. Alena Ševčíková Micha Kadkc:
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