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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
19. Zastupitelstva města

konaného dne 29.11.2021

PÍpozice s majetkem - záměr odprodeje částí p.č. 5313 (cca 50 m2) v k.ú. Jiříkovice u NMNM

Město obdrželo žadost manželů bytem Jiřikovice ‚ a to o odprodej časti

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. Zastupitelstvo města schvaluje
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. Radek Fila

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

RM č. 48 dne 1110.2021 nedoporučila ZM materiál ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Žádost byla projednána v rámci pracovní porady majetkové MST s tím, že
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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
položení vedení VO
- správce mobiliáře města sděluje, že se na předmětném pozemku
nachází mobiliář města a zároveň se jedná o jedno z mála míst, kde je
možno v případě potřeby i rozšířit kontejnerové stání na tříděný odpad
- úřad územního 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 (YLejn)

Materiál projednán: v majetkovém kolečku
OV MČ Jiříkovice
RM Č. 48 dne 11.10.2021

Přizváni:

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



Městský úřad Nové Město na Moravě,
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě,
iČ 00294900, DIČ CZ00294900
telefon,‘ 566 598 300,
e-mail: posta@nmnm.cz, datová schránka: y67bvir

Vínklerová Taťána, Ing.
pozemky města t: +420 566 598 365 I @ tatana.vinklerova@meu.nmnm.cz

ŽÁDOST O KOUPI POZEMKU

Žadatel(ka)

Jméno, přmení, titul

datum nar

státní příslušnost.

adresa trvalého po

telefon Cz

datová schránka..

Manželfka) nebo spolužadatelfka)

Jméno, přmení, titul

datum nar

státní příslušnost ...

adresa trvalého p

telefon

) $ouhlasím(e), aby město (název) zpracovávalo poskytnuté osobní údaje pro účely realizace majetkoprávních
operací.

Přesné označení požadované nemovitosti:

číslo parcely 53/3 část parcely dle přílohy 1.

kú. . Jiříkovice u Nového Města na Moravě [661104]

výměra 104m2

Důvod žádosti (konkrétní účel):

zahrádkářská činnost o majetkoprávnĺ vypořádání

n přičlenění k vlastním nemovitostem o výstavba

jiný důvoď Vyřešenĺ přístupu k nemovitosti č. 55 v našem vlastnictví



Příloha 1.

Svým podpisem stvrzujifjeme), že souhlasím(e) $ využitím mých (našich) osobních údajů v souvislosti s vyřízením
prodeje výše uvedené(ných) nemovitosti(í).

Dále proh1ašujieme), že nemám(me) závazky vůči městu (název) a zároveň zbavujieme) pracovníka daňového
orgánu mlčenlivosti ve věci místních poplatků a pokut uložených ve správním řízení pro potřeby projednání výše
uvedené žádosti.

V Jíříkovicích dne 2.8.202
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