
22.11.21 16:44 Návrh usnesení ZM 29.11.2021

Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
19. Zastupitelstva města

konaného dne 29.11.2021

pozice s majetkem - záměr odprodejp.č. 1233 (423 m2) v k.ú. NMNM (Brněnská).

Město obdrželo žadost manželů ‚ bytem NMNM, a to o odprodej p Č 1233 - 423 m2 v

k.ú. NMNM - (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 pozemku p.č. 1233 (423 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Radek Fila

Vyjádření: Odborem SMM není zveřejnění záměru odprodeje předmětného

pozemku doporučováno, a to zejména z důvodu nedoporučujícího

stanoviska úřadu územního plánování - viz blíže v důvodové zprávě.

RM Č. 48 dne 11.10.2021 nedoporučila ZM materiál ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Žadatel má předmětný pozemek t.č. v nájmu, a to na dobu neurčítou, za
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účelem využití jako zahrada k RD.

Dle sdělení úřadu územního plánování, je pozemek součástí koridoru pro

umístění přeložky silnice 1/19, ale tento koridor by měl být změněn

změnou č. 2 ÚP s tím, že by poté bylo možné zvážit případné další využití

pozemků v této lokalitě.

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

Materiál projednán: v kolečku MST
RM Č. 48 dne 11.10.2021

Přizváni:
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I MĚSTSKY ÚŘAD ‚j
NOVÉ MĚT() na Moravě

okr rr ni Siavmi
....

Brněnská 315
Došlo: 2. 08. 21

59231 Nové Město na Moravě
- ‚ Počet Iistůlpřiloh:

Zadost o odkoupeni pozemku

Označení předmětné nemovitosti

Parcelní číslo:1233

Katastrální území:Žďár nad Sázavou,ulíce/část obce: Brněnská

Výměra:423 m

Faktický důvod odkoupení:Zahrada k rodinnému domu

Výše specifikovanou nemovitou věc požadujeme nabýt do:Společné jmění manželů.

Svými vlastnoručními podpisy stvzujeme, že oba souhlasíme s využitím námi

poskytnutých osobních údajů v souvislosti s vyřízením prodeje výše specifikované

nemovitosti.

VNové Město na Moravě dne: 2.8.2021
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