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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
76. Zastupitelstva města

konaného dne 26.4.2021

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

Město obdrželo žadost bytem Lučni NMNM, a to o odprodej časU p Č 2398/l (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. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje částí 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.
RM č.38 dne 15.3.2021 nedoporučila návrh ke schválení.

Na vědomí:

https://ejednani.nmnm.czlwgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 1/2
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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 (YLejn)

Materiál projednán: v kolečku MST

RM 15.3.2021

Přizváni:

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



Městský úřad Nové Město na Moravě

Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

ŽÁDosT o KOUPI POZ4AD2

okr Žď nai Sái.avo

Došlo:
— 3. 02. 1021

Jméno a příjmení žadatele:
Č jeti“ IohwčČ.

Pocet Iistůk.n1!1:....j..Č “J

Trvalé bydliš
Datum nar.

Knntaktní spojení ( tel.č., mobil, email):

žádám o koupi části pozemku.

Číslo parcely 2398/1, k.ú. Nové Město na Moravě, výměra 50 m2

z důvodu: výstavby garáže

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím s využitím mých osobních údajů v
souvislosti s vyřízením prodeje výše uvedené nemovitosti.
Dáte prohlašuji, že nemám závazky vůči městu Nové Město na Moravě.

Přílohy: 1) Informace o pozemku
2) Kopie části Katastrální mapy (se zakresleným pozemkem o který je

žádáno)

V Novém Městě na Moravě dne: 25.01.2021
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