
Město Pec pod Sněžkou
Pec pod Sněžkou 230, 542 2l

datum vyvěšení : 4.6.20lB
datum snesení:

ozNÁMENÍ
o záměru nakládat s majetkem města

V souladu se zákonem č. 12812000 Sb. v platném znění (Obecní zřízení) oznamujeme, že
Město Pec pod Sněžkou hodlá nakládat s následujícím majetkem:

Směna

- Části pozemku p.Č. 690 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 134 m2,- pozemku st.p.č. 34212 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře |1m2,
- Pozemku P.Č. 378143 - ostatní plochao ostatní komunikace o výměře97 m2,

nabyvatel: Gerana Estates s.r.o. (celková výměra cca242 m2) za

- dvě Části pozemku st.p.Č. 239 - zastavéná plocha a nádvoří o výměrách cca 2 a
cca 5 m2,

- Čá9t pozemku p.Č. 66414 - ostatní plocha, ostatní komunikace o qýměře cca 117
m2a

- Část pozemku p.Č. 66415 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 118
m2,

nabYvatel: Město Pec pod Sněžkou (celková výměra cca 242 m2;, vše v k.ú. pec pod
" Sněžkou.

Přesná výměra vŠech dotčených částí pozemků bude známa po dopracování
geometrického Plánu Č. 1376-3712018, ktery je podktadem pro tento záméi. V tomto
záměru uvedené vYměry jednotlivých částí pozemků se s vysokou pravděpodobností
nezměnÍ. Rozdíl v celkových výměrách částí pozemků (předběžně 0 m2) bude nulový,
smluvní strany si nebudou ničeho vzájemně hradit či doplácet.

Informace o právech třetích osob: Pozemek p.č. 690 je zatižen věcným břemenem uložení
podzemního elektrického kabelu a právem jeho údržby a oprav rozsahu dle Gp č, 670-
20812002 ve prospěch společnosti Vodafone Czech Republic a.s. Pozemek st.p.č. 34212 je
zatíŽen nájemním právem ve prospěch Odborového svazu zaměstnanců poštovníc-h,
telekomunikačních a novinových služeb ZO OS ZPTNS, ČpSrÝ TELECOM, a.s. a to na
základě nájemní smlouvy uzavřené dne 18.5.2009 na dobu neurčitou stříměsíční výpovědní
lhŮtou. Pozemek st.p.č. 239 je zatížennájemním právem ve prospěch společnosti o,Ř. Služby
Praha, s.r.o. a to na základé nájemní smlouvy uzavŤené na dobu neurčitou za účelem
provozování parkoviště měsíční výpovědní lhůtou.

Jedná §e o pozemky pod Částí parkoviště Ze|ený potok, vedle zbouraných garáží a před
budovou Čp. 236. Pozemky, které město zcizí, |eží pod jednou ze zdíných gáráží
v lokalitě Zelený potok, v jejím bezprostředním okolí a za budovou čp. J: na
Zahrádkách (Vraní bouda).



ÚČele- směny je rovněŽ získáni právního vztahu města k pozemkům, na nichž se v lokalitě
Zelený Potok bude budovat veřejná komunikace (nyní jde o část parkoviště využívaného
boudaři před budovou čp, 236).

MaPové Podklady k tomuto záméru (mapy KN, výše citovaný geometrický plán) jsou
k dispozici u tajemníka MěÚ, Mgr. Michaia Bergeru, t"l. 4991896114.

Žáďosti kzáměru, návrhy a připomínky kzáměru může kdokoliv předkládat písemnou
formou na Městský úřad Pec pod Sněžkou ďo 22.6.2018 do 12.00 hodin.

Alan Tomášek
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