Předkladatel:
Poznámka:

Josef Kozel - starosta města
Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Materiál do 3. jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec,
konaného v pondělí 23. září 2019 v 17:00

Odprodej pozemku p.č. 2198/3
Číslo materiálu: 9/3

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Návrh usnesení
Vyjádření Správy majetku
Vyjádření městského architekta
Mapa
Krátká důvodová zpráva:
Předkládám Zastupitelstvu města k projednání žádost manželů Jany a Pavla Doleželových na odkoupení
pozemku parcelní číslo 2198/3 v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o pozemek, který je součástí zahrady
Doleželových a město k němu nemá žádný přístup.
Materiál byl projednán na zasedání Rady města Heřmanův Městec č. 9 dne 10.6.2019. Rada města
Heřmanův Městec doporučuje zastupitelům města předložený materiál ke schválení.

Zpracovatel:
Projednáno s:

Bc. Kateřina Vohralíková - referent správy majetku
Josefem Kozlem - starostou města

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ
ze dne 23.9.2019
Odprodej pozemku p.č. 2198/3

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

s c h v a l u j e
odprodej pozemku parcelní číslo 2198/3 v k.ú. Heřmanův Městec manželům Janě a Pavlu
Doleželovým, [osobní údaj odstraněn]za cenu 273,- Kč/m2

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

Kateřina Vohralíková
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Ondřej Teplý - architekt HM <architekt.hm@mixage.cz>
úterý 28. května 2019 17:47
Kateřina Vohralíková
Re: vyjádření

Dobrý den paní Vohralíková,
před časem jsem se vyjadřoval k sousední parcele takto:
parcela se nachází pro město v nedostupné poloze a její prodej je z tohoto hlediska bezproblémový. Upozorňuji, že
se s největší pravděpodobností pod parcelou nachází zatrubněný potok a je zde otázka jestli by toto nemělo být ve
formě věcného břemena. To ať posoudí jiní.
stejné vyjádření platí i pro tuto parcelu. K ceně se vyjadřovatnemohu.
Přeji pěkný den
Ondřej Teplý

Dne 28.05.2019 v 13:34 Kateřina Vohralíková napsal(a):
Dobrý den pane Teplý,
Prosím o vyjádření k žádosti o odkup pozemku p.č. 2198/3 v k.ú. Heřmanův Městec.
S pozdravem
Bc. Kateřina Vohralíková
Správa majetku
Městský úřad Heřmanův Městec
nám. Míru 4
538 03 Heřmanův Městec
Tel.: 464 603 511
-ing. arch. Ondřej Teplý
architekt.hm@mixage.cz
+420 777 312 441
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