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Město Nové Město na Moravě
N Á V R H  U S N E S E N Í

38. Rady města
konané dne 15.3.2021

Dispozice s majetkem - záměr odprodeje části p.č. 2398/1 (cca 50 m2) v k.ú. NMNM (Luční)

Město obdrželo žádost ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Luční░░░ NMNM, a to o odprodej  části p.č. 2398/1 (cca 50
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. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č. 2398/1 (cca 50 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 odprodeje předmětného
pozemku doporučováno, a to zejména s ohledem na
komplikované vztahy sousedních vlastníků v lokalitě a na
nedoporučující stanovisko úřadu územního plánování.
 

Na vědomí:
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Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Shodná žádost byla žadatelem podána již v minulosti s tím, že odprodej
nebyl, po projednání v pracovní poradě MST a v majetkové komisi,
doporučen (následně v ZM nebylo projednáváno).
Žádost byla projednána v rámci pracovní porady majetkové MST s tím,
že správci majetku neměli k navrhovanému prodeji námitek, vyjma úřadu
územní plánování, který konstatuje, že pozemek je sice v UP zařazen
do ploch smíšených obytných, které stavbu garáží umožňují, avšak v
tomto konkrétním místě není, vzhledem k terénním poměrům - blízkému
svahu, vhodné. Odprodej není rovněž doporučován s ohledem na
komplikované vztahy sousedních vlastníků v této lokalitě (přístup k
Částkovým rybníkům apod.).

Materiál obsahuje: Příloha - žádost + snímek se zákresem (Veřejná) 
 

Materiál projednán: v kolečku MST
 

Přizváni:

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha

