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ozNÁMENÍ
o záměru nakiádat
s

maj

etkem města

V

sor,rladu se zákonern Č.12812000 Sb. v platnérn znění (Obecní zřízeri) oznamujeme, že Město pec
pod Sněžkou hodlá nakládat s následu.jícírn rnaietkem:

-

tří ČástíPozemku p.Č.1100/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměrách cca 3

cca7 m2 a cca3 m2 a
Část Pozemku p.p.Č. 1142 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 110 m2,

mr,

nabyvatelé: manŽelé Mgr. Milada a Jiří Halouzkovi (celková qýměra cca!23 m2) za

-

část pozemku p.p.č. 69411- TTP o qýměře cca20 m2,
část pozemku p.p.č. 694/5 - TTP o qýměře cca32 m2,
Část Pozemku p.p.Č. 1147 - ostatní plocha, ostatní komunikace o qýměře cca 11 m2 a
Část Pozemku p.p.Č. 1098/3 - ostatní plochao ostatní komunikace o qýměře cca 60 m2,

nabyvatel: Město Pec pod SněŽkou (celková výměra cca 123 m2;, vše v k.ú. Velká úpa II.
Přesná výměra vŠechdotČených částípozemků bude známapo dopracování geometrického plánu č.
648,11312018, který je podkladem pro tento záměr. V tomto záméru uvedené výměry jednótlivých
ČástíPozemkŮ
:e s vysokou pravděpodobností nezméní.Rozdíl v celkových výméráchlásti pozemků
(předběžně 0 m2) bude nulový, smluvní strany si nebudou ničeho vzájeÁně nráait či

doplácei.

\

Jedná se o pozemky v lokalitě Střední v bezprostřední blízkosti budovy čp. 71 ve Velké Úpě.
Pozemky města Iežípřímo u budovy, tvoří s ní funkčnícelek; pozemky, které bude město nabýiat,
leŽÍ pod veřejně přístupnou komunikací, částečněsloužícímj. jako příjezdová komunikace
k budovám čp.70 a7I ve Velké Úpě.
Informace o právech třetích osob: Pozemky uvedené vtomto záméru nejsou zatíženyprávy třetích
osob zapsanými v KN anijinými, např. nájemními apod., právy.

Mapové podklady k tomuto záměrujsou k dispozici u tajemníka MěÚ, Mgr. Michala Bergera, tel.
499l8961I4.
Žádosti kzáméru, návrhy a připomínky kzáměru můžekdokoliv předkládat
Městský úřad Pec pod Sněžkou do 24.5.20l9 do l 1.0O hodin.

Alan Tomášek
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