
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
48. Rady města

konané dne 11.10.2021

Dispozice s majetkem - záměr odprodeje části p.č. 53/3 (cca 50 m2) v k.ú. Jiříkovice u NMNM

Město obdrželo žádost manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem  ░░░░ ░░░ , a to o odprodej  části 

p.č. 53/3 (cca 104 m2) v k.ú. Jiříkovice u 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.53/3 v k.ú. Jiříkovice u 
Nového Města na Moravě, dle situačního zákresu.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM, jakož i osadním výborem MČ Jiříkovice není zveřejnění 
záměru odprodeje části předmětného pozemku doporučováno 
(viz. důvodová zpráva).

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy:
Žádost byla projednána v rámci pracovní porady majetkové MST s tím, že 
správci majetku měli k navrhovanému odprodeji následující námitky:
-správce VO upozorňuje na skutečnost, že na tomto pozemku je 
naplánována kabelizace vedení NN se kterou bude souběžně provedeno i 
položení vedení VO, správce mobiliáře města sděluje, že se na 
předmětném pozemku nachází mobiliář města a zároveň se jedná o 
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jedno z mála míst, kde je možno v případě potřeby i rozšířit kontejnerové 
stání na tříděný odpad a územní plánování sděluje, že tento pozemek je 
dotčen vedením veřejně prospěšné stavby( splaškové kanalizace). Osadní 
výbor rovněž vyslovil nesouhlas s odprodejem, a to zejména z důvodu 
plánovaného rozšíření prostoru čekárny, včetně využití ostatního prostoru 
pro potřeby obce a z důvodu plánované elektrifikace obce.

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

Materiál projednán: v majetkovém kolečku
OV MČ Jiříkovice

Přizváni:
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