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

datum vyvěšení: 5.2.2016
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:
Prodej dvou částí pozemků p.č. 13/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře částí
cca 30 m2 a cca 24 m2 (celkem cca 54 m2 z p.p.č. 13/5) a části p.p.č. 22/3 – ostatní plocha,
zeleň o výměře cca 360 m2, všech v obci a k.ú. Pec pod Sněžkou.
Informace o právech třetích osob k pozemkům:
- části p.p.č. 13/5 a 22/3 jsou zatíženy věcným břemenem uložení inženýrských sítí a vstupu a
vjezdu za účelem provádění jejich údržby a oprav v rozsahu GP č. 652-171/2002 ve prospěch
pana Pavla Makovičky,
- p.p.č. 13/5 je zatížen zástavním právem ve prospěch Komerční banky, a.s. (se zástavním
věřitelem bude jednáno o výmazu práva k převáděným dvěma částem pozemku, cca 54 m2).
Účelem prodeje je scelení vlastnictví k pozemkům v okolí budovy čp. 137 (Hotel Hradec) za
účelem demolice této budovy a stavby nové budovy (částečně i na výše uvedených pozemcích).
Navržená cena činí 1.000,-- Kč/m2 pozemku.
Jedná se o části pozemků v lokalitě Úpské údolí v bezprostředním okolí budovy čp. 137 –
Hotel Hradec (před stávajícím objektem směrem do parkoviště a proluka mezi výše
uvedeným objektem a rozestavěnou novostavbou Ing. Miroslava Kopeckého).
Dosud jedinou zájemkyní o koupi částí výše uvedených pozemků je společnost Belgravia a.s.,
vlastník objektu hotelu Hradec.
Mapové podklady k tomuto záměru jsou k dispozici u tajemníka MěÚ, Mgr. Michala Bergera,
tel. 499/896114.
Žádosti o prodej, návrhy a připomínky k záměru může kdokoliv předkládat písemnou formou na
Městský úřad Peci pod Sněžkou do 2.3.2016 do 12.00 hodin.

Alan Tomášek
starosta města

