
Město Pec pod Sněžkou 

Pec pod Sněžkou 230, 542 21 
----------------------------------------------------------------------------- 

                             

                                      datum vyvěšení: 28.11.2016   

                                      datum snesení: 
 

 

O Z N Á M E N Í 
o záměru nakládat s majetkem města 

 

 

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. v platném znění (Obecní zřízení) oznamujeme, že Město 

Pec pod Sněžkou hodlá nakládat s následujícím majetkem: 

 

Směnu částí pozemků p.č. 757 a p.č. 1091 – oba ostatní plocha, ostatní komunikace o 

celkové výměře 471 m
2
 – nabyvatel: Jana Hegerová, za část pozemku p.č. 723/4 – TTP o 

výměře cca 57 m
2 

– nabyvatel: Město Pec pod Sněžkou, vše v k.ú. Velká Úpa II. Přesná 

výměra bude zřejmá po zpracování příslušného geometrického plánu.   

 

Rozdíl ve výměrách směnovaných částí pozemků (cca 414 m
2
 v neprospěch města) bude ze 

strany paní Jany Hegerové městu doplacen ve výši 73.100,-- Kč (283 m
2
 x 50,-- Kč/m

2
 plus 131 

m
2
 x 450,-- Kč/m

2
). Zvýšená cena doplatku za 131 m

2
 je dána jejich komerčním využíváním.   

 

Informace o právech třetích osob: Pozemky p.č. 757 a 1091 nejsou zatíženy právy třetích osob 

zapsanými v KN. Pozemek p.č. 723/4 je zatížen předkupním právem ve prospěch fyzické osoby 

(podmínkou nabytí části tohoto pozemku městem je výmaz výše uvedeného předkupního práva). 

 

Jedná se o pozemky ve Velké Úpě mezi budovami čp. 129 a 130 a pod přilehlou asfaltovou 

komunikací na Prostředním a Zadním výsluní.  

 

Účelem směny je získání právního vztahu města k pozemkům, na nichž se v lokalitě Prostřední 

a Zadní výsluní nachází veřejná komunikace. Protistrana získá právní vztah k pozemkům, které 

scelí v rámci ploch, jež v okolí budovy čp. 129 (Hotel Atlas) užívá jako manipulační prostor, 

přístup k budově a její zázemí (částečně komerčně).  

 

Mapové podklady k tomuto záměru jsou k dispozici u tajemníka MěÚ, Mgr. Michala 

Bergera, tel. 499/896114.  

 

Žádosti k záměru, návrhy a připomínky k záměru mohou zájemci předkládat písemnou formou 

na Městský úřad Pec pod Sněžkou do 20.12.2016 do 12.00 hodin. 

 

 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                         Alan Tomášek                                                                                                                                                                                            

                                                      starosta města 

 


