
Město Pec pod Sněžkou
Pec pod Sněžkou 230, 542 27

datum vyvěšení : l.'/ .2O2O
datum sneseni:

o
z ámě ruo

z NAMEN
nakládat s majetkem města

I

V souladu se zákonem Č. t28l2000 Sb, v platném méní (Obecní zřízení) oznamujeme, že
Město pec pod sněžkou hodlá nakládat s následujícím majetkem:

Směna Části Pozemku p.Č. 7t2 - ostatní plochao manipulační plocha o výměře cca 183 m2,
nabYvatel: Fantastico !...o., za Část pozemku st.p.č.}84 - zastavěná plocha a nádvoří o
výměře cca 1,83 m2, nabyvatel: Město Pec pod Sněžkou, vše v k ú. pec pod Sněžkou.

Přesná výměra vŠech dotČených částí pozemků bude známa po zpracování příslušného
geometrického Plánu na rozdělení výše uvedených pozemků. Ýyr11ě.u pozemků na obou
stranách bude stejná, smluvní strany si při jejich směně nebudou nic hradit či jinak
kompenzovat.

Informace o Právech třetích osob: Pozemek p.č. 712 není zatížen žádnými práw třetích osob
zaPsaných v KN. Pozemek st.p.č. 284 je zatížen zástavním právem u iák-"^ zcizeni a
zatíŽení ve ProsPěch Raiffeisenbank a.s. (podmínkou nabytí části tohoto pozemku městem je
výmaz výŠe uvedených práv). Další podmínkou nabytí části st.p.č. 284 městem je provedení
demolice budovY čP.237, která je vsoučasné doběsoučástí tóhoto pozemku, áláiir;,^-
z KN a RUIAN.

Jedná §e o Pozemky v lokalitě Úpské údolí, v bezprostřední blízkosti budovy čp. 237
v Peci pod Sněžkou.

ÚČelem směnY je splnění poŽadavku Povolí Labe s.p. na rozšíření koridoru obecního
Pozemku, kteý má slouŽit pro bezproblémový pŤíjezd nákladních vozidel r.r...-Úp. ávýPusti zPřelvadY. PoŽadavek byl učiněn vsouvislosti splánovanou výstavbou bytového
domu Svatá Barbora (Na Kurtech), jehož investorem má být ipoleěnost Fantastico s.r.o.

|Ianové, P:9§.:{v_ k tomuto záméru (mapy KNn situační nákres) jsou k dispozici u
tajemníka MěU, Mgr. Michala Bergerao tel. 499t896t14.

Žaďosti kzáméru, návrhy a připomínky kzáměru může kdokoliv předkládat písemnou
formou na Městský úřad Pec pod Sněžkou do 20.7.2020 do 1 1.00 hodin.
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