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V

souladu se zákonem é. 12812000 Sb. v platném znéru (Obecní ňízení)oznamujeme, že
Město Pec pod Sněžkou hodlá nakládat s následujícím majetkem:

Směna Části pozemku p.č. 7l2 - ostatní plocha, manipulačníplocha o výměře 183 m2,
nabyvatel: X'antastico §.r.o., za Část pozemku p.p.č. 961 - ostatní plochao jiná plocha o
r}měře 183 m2, nabyvatel: Město Pec pod Sněžkou, vše v kú. Pec pbo Sněžkou.

Výměry ČástípozemkŮ vycházejí ze zpracovaného geometrickóho plánu č. 152620612021. Výměra 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 zatíženžádnými právy třetích osob
zaPsaných v KN. Pozemek p.p.č. 96I je zatíženzástavnim právem a zákazem zcizení a
zatiŽeru ve prospěch Raiffeisenbank a.s. (podmínkou nabytí části tohoto pozemku městem je
výmaz výše uvedených práv).

Jedná §e o pozemlry v lokalitě Úpské údolí,v bezprostřední blízkosti letos v létě
zbourané budovy Čp.237 v Peci pod Sněžkou, mezi bývalými tenisovými kurty a domem
čp.298.

ÚČelem směny je splnění požadavku Povolí Labe s.p. na rozšířeníkoridoru obecního
pozemku, kteý má sloužit pro bezproblémový příjezd nakladních vozidel k řece Úpě a
qýPusti z přehrady. Požadavek byl učiněn v souvislosti s planovanou 1ýstavbou bytového
domu Svatá Barbora (Na Kurtech), jehož investorem mábyt společnost Fantastico s.r.o.
Tento zámt& je obsahově totožný se záměrem zveřejnéným na uřední desce dne 1 .7.2020
s tím rozdílem, že zohledňuje demolici budovy čp. 237, s tím souvisejícípřečíslování
pozemků a vypracování qýše citovaného geometrického planu.

MaPové podklady k tomuto záměru (mapa KN, výše citovaný geometrický plán) jsou
k dispozici u tajemníka MěÚo Mgr. Michaia Bergera, tel. 4991896714.
ŽéÁostíkzáměru, náwhy a připomínky k záměru můžekdokoliv předkládat písemnou
formou na Městský uřad Pec pod Sněžkou do 30.12.202t do 11.00 hodin.

Alan Tomášek
starosta města

