
Město Pec pod Sněžkou 

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

                                          datum vyvěšení: 4.7.2017    

                                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: 

 

Směna pozemku p.č. 432/3 – ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Pec pod Sněžkou o výměře 

1053 m2, dosud ve vlastnictví Města Pece pod Sněžkou (nabyvatel: ČR – Správa KRNAP, IČ: 

00088455) za pozemek p.č. 954/3 – TTP v k.ú. Velká Úpa II o výměře 1074 m2, dosud ve 

vlastnictví ČR – Správy KRNAP (nabyvatel: Město Pec pod Sněžkou). 

 

Jedná se o pozemky v k.ú. Pec pod Sněžkou a Velká Úpa II, zapsané na LV č. 10001, resp. 

818. Městský pozemek leží na Richterových boudách nad budovou čp. 88, pozemek Správy 

KRNAP leží ve Velké Úpě, nad parkovištěm pod ČSPH.  
 

Účelem směny je narovnání vlastnických a užívacích vztahů. Město získá pozemek v intravilánu, 

potřebný k realizaci investičního záměru Dopravní terminál, Správa KRNAP získá pozemek 

v exrtavilánu, ve II. zóně NP, který je biologicky hodnotný a funkčně navazuje na lesní porosty a 

jiné pozemky Správy KRNAP. 

 

Vzhledem k nestejné hodnotě směňovaných pozemků bude rozdíl v hodnotě směňovaných 

pozemků ze strany města ČR – Správě KRNAP doplacen a to ve výši rozdílu cen směňovaných 

pozemků zjištěných dle znaleckých posudků, které dosud nebyly vyhotoveny.  

 

Informace o právech třetích osob k pozemku: Pozemky, které jsou předmětem směny dle tohoto 

záměru, nejsou zatíženy žádnými právy třetích osob zapsanými v KN. Na městském pozemku se 

nachází stavba jímání vody třetí osoby.  

 

Bližší informace o pozemcích (jejich poloha, bližší specifikace, mapové podklady) jsou k dispozici 

u tajemníka na MěÚ Pec pod Sněžkou. 

 

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

Městský úřad Pec pod Sněžkou do 24.7.2017 do 12.00 hodin. 

 

 

 

                                                                                                                    Alan Tomášek                                                                                                                                                                                            

                                                     starosta města 


