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1%.
Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
76. Zastupitelstva města

konaného dne 26.4.2027

ipozice s majetkem - odprodej částí p.č. 81/1 v k.ú. Petrovice u NMNM

Město obdrželo žadost manželů bytem Petrovice (dale jen žadatel), a to o

odprodej části pozemku p.č. 81/1 (dle GP p.č. 81/20 a p.č. 81/21) o celkové výměře 21 m2 v k. ú. Petrovice u
NMNM. Předložená žádost je předkládána k projednání.

85 písm. a) zákon o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to části pozemku p. Č. 81/1 o výměře 14 m2 (dle GP p.č. 81/20) a části

pozemku p.č. 81/1 o výměře 7 m2 (dle GP p.Č. 81/21) v k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě, a to
manželům bytem Petrovice ‚ za dohodnutou kupni cenu 2 100,- Kč s tim, že
kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odbor SMM doporučuje navrhovaný odprodej realizovat - dle návrhu
usnesení.
Osadní výbor MČ Petrovice souhlasí s návrhem odprodeje.

RM na své 39. schůzi dne 12.4.2021 doporučila návrh ZM ke schválení.

Na vědomí:
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Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Jedná se o pozemky, Jež navazují na pozemky žadatele a odkupem chtějí

zarovnat hranice pozemku s cílem realizovat protipovodňové opatření.

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

že správci majetku neměli k navrhovanému odprodeji žádné připomínky,

vyjma správce vodního hospodářství, jež upozorňuje na skutečnost, že se

na uvedeném pozemku nachází ochranné pásmo stávající jednotné

kanalizace s tím, že budoucí kupující je povinen toto respektovat.

Žádost byla postoupena k vyjádření osadnímu výboru MČ Petrovice, který

vyslovil souhlas s odprodejem předmětného pozemku.

Pozemek je součástí zastavěného území a v ÚP zařazen do ploch s

rozdílným způsobem využití (plochy dopravní struktury místní), a proto je

navrhována kupní cena 100 Kč J m2 t.j. 21 m2 x 100 = 2100 Kč.

Oznámení o disponování s majetkem města bylo zveřejněno na

úřední desce úřadu ve dnech 22.3 -8.4. .2021.

Materiál obsahuje: Příloha - žádost + stanovisko OV + snímek (yLejná)

Materiál projednán: osadní výbor MČ Petrovice

pracovní porada MST majetková

RM 12.4.2021

Přizváni:

https:Uejednani.nmnm.cz/wgjíservice?action=cz.vera.web.server.acUon.tisk.novy.lisk 2/2
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( \ Žádosti
Vlastimil Lukeš

f Komu:
Tatana.Vinklerova
25.09.2020 10:53
Skrýt podrobnosti
Od: “Vlastimil Lukeš“
Komu: KTatana.Vinklerova@meunmnm.cz>
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Dobrý den,
zasílám Vám žádost Petrovice číslo 20 o odkupu Části pozemku Č. 81/1
ve výši asi ISa 7m2.
Po projednání v OV Petrovice osadní výbor s tímto odprodejem pozemku souhlasí za obvyklou cenu.
Zaměření si zajistí kupující.
Za OV Petrovice
Lukeš V.
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Městský úřad

Vratislavovo náměstí

592 31 Nové Město na Moravě

28.O82O2O Petrovice

Žádost

Žádáme Vás tímto o odkup části obecního pozemku v obci Petrovice

z parcely č. 81/1 za účelem srovnání hranic pozemku a provedení

protipovodňového opatření. Požadované parcely mají 15m2 a 7m2.

Přesné zaměření bychom provedli po rozhodnutí osadního výboru a rady

města.

Jako přílohu dokládáme mapku s vyznačeným pozemkem, o který bychom

měli zájem.

Za kladné vyřízení žádosti předem děkujeme.

S pozdravem
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