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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
19. Zastupitelstva města

konaného dne 29.11.2027

Pjspozice s majetkem - směna části pozemků p.č. 49212 x.č. 46713 v k ú. NMNM (ul. Brněnská -

chodníky).

V souvislosti s přípravou investičního záměru města s názvem “Ulice Brněnská - chodníky, parkovací místa,

oprava mostu“ vyvstala nutnost majetkově vyřešit části pozemků, jež jsou ve vlastnictví řyzických osob a měly

by být záměrem dotčeny. Tito (vyjma jednoho) podmínili převod částí svých pozemků směnou, a to o shodné

výměře. Všechny směny a výkupy byly již zrealizovány (schváleny v ZM 21.6.2021), vyjma jedné směny, jež

musela být do doby dořešení dědictví, odložena.

RM / ZM je nyní předkládán k projednání poslední návrh na směnu částí požadovaných pozemků.

85 písm.a) zákona o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu nemovitých věcí - pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě, a to jak následuje:

převod

- časti p č 467/3 o vyměře 44 m2 (dle GP p č 467/37) z majetku města do majetku

Nove Město na Moravě v podilu id 1/4,

Zdar nad Sazavou v podilu id 1/4 Nove Město

na Moravě v podílu id. 1/2,

- časti p Č 492/2 o vyměře 44 m2 (dle GP p Č 492/3) z majetku

‚ Nove Město na Moravě v podilu id 1/4, Zdar

nad Sazavou v podilu id 1/4 a ‚ Nove Město na Moravě v

podílu Id. 1/2, do majetku města s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do

KN.

Stanislav Marek
místostarosta
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Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Radek Fila

Vyjádření: Odborem SMM je směna pozemků, v souladu s
návrhem usnesení, doporučována.

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

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Po vzájemném odsouhlasení s vlastníky pozemků byl ze strany města

vyhotoven oddělovací geometrický plán, dle něhož je navrhována

následující směna pozemků

převod z majetku města část p.č. 467/3 (44 m2), převod do majetku

města čast p č 492/2 (44 m2) od (id 1/2),

(id 1/4) a (id 1/4)

Město uhradí veškeré náklady spojené s realizací převodů pozemků, a to

správní poplatky spojené s návrhem na vklad do KN, geometrické plány a

u pani a panů se město zavazalo

odstranit stávající oplocení, vč. betonové podezdívky a vybudovat nové

oplocení na nové hranici parcel v celé délce (poplastované pletivo na

sloupky ve výšce 1,6 rn, podhrabová deska a jedna společná vjezdová

brána š. 3 m), odstranit smrčky mezi parcelami 492/1 + 492/2 a 467/3.

Na předmětných pozemcích lze, dle schválené studie, zbudovat zpevněné

plochy a parkoviště.
Oznámení o disponování s majetkem města je zveřejněno na úřední

desce úřadu ve dnech 20.5. - 8.6.2021.

Materiál obsahuje: Příloha - zákres směny do GP (Lejr)

Materiál projednán: pracovní porada MST
RM Č. 48 ze dne 11.10.2021

Přizváni:
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V‘řKAZ DOAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NdiOV1TOSTI
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Jre lrra Ing. DiIaechaká
CIzIe po4el* zemze,z ť.ej

2544/11
Dne 76 2021 Č,zio 739f2()21

podCb bfl*r,,

Dosavadni stav NOVy stav
Výrrra

r‘
Oznae Výrréra Typ ste by

ovnInl vzei‘ PVnICh vzztiů
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Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu—_
Parcelnl Čislo podle BPEJ Parcelnl Čts to podle BPEJ
katastru zjednodušeně Kód Výměra na dilu katastru zjednodušené Kód Výměra na dílu--nerrovttosti evidence BPEJ ha m2 parcely nerwv4osti evidence BPEJ ha

‚ m2 parcely
492/2 83421 1 66

492/3 86701 6
83421 38

11

GEOMETRICKY PLÄN
pro
rozdĚleni pozemku

Ing Daniela Nechanická
Hamry nad Sázavou 439,

59101

Jrcperreni Ing. Daniela Nechanická
Ciilo PIotk. l 2544/ii

1izyn 4z.4chch nbnn.

Dne 27.5.2021 - Člelo 132/2021

ov

Čkto punu 3333-18a/2021
Ol«es Zďa, nad S‘zavou

Obec NOVE MESTO NA MORA VE

Ka územi NOVE MESTO NA MORAVĚ

Mlpový bet NOVÉ MESTO N M 23111
)am*azh‘,n pczen. b4a plzia
t sránt ze tsÉnj S

fch I.a.c. 141r

p.1b1.m zpaZn

Kalastrni ůld souhtasl e otrnloánlm patIl

KU pro Vysočinu
KP Zďár nad Sázavou
Ladislav Novotny
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