
Město Pec pod
Pec pod Sněžkou

Sněžkou
230, 542 2L

datum vyvěšeni: 1B. II.20I9
datum snesení:

íozNAMEN
o záměru nakládat s majetkem města

V souladu se zákonem č. 12812000 Sb. v platném znění (Obecní zřízení) oznamu.ieme, že Město Pec
pod Sněžkou hodlá nakládat s nás|edujícím majetkem:

Směna

- části pozemku p.č. 590/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 130 m2,

nabyvatelé: manželé Kateřina a Ing. Jiří Hákovi za

- části pozemku p.p.č. 39ll - TTP o výměře cca 10 m2,
- část pozemku p.p.č. 4lll - TTP o výměře cca 69 m2,
- část pozemku st.p.č. 13 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 1 m2,

nabyvatel: Město Pec pod Sněžkou (celková výměra cca 80 m2;o vše v k.ú. Velká Úpa II.

Přesná výměra všech dotčených částí pozemků bude známa po dopracování geometrického plánu č.

383-5912018, který je podkladem pro tento záměr. V tomto záměru uvedené výměry jednotlivých
částí pozemků se s vysokou pravděpodobností nezmění. Rozdíl v celkových výměrách částí pozemků
(předběžně 50 rn2 ve prospěch rnanželťr Hákových) bude ze strany manželů Hákových městu
doplacen v částce 50,-- Kč/m2.

Jedná se o pozemky v lokalitě Stará cesta v bezprostřední blízkosti budovy čp. 205 - pension
Marienka ve Velké Úpě. Pozemky města leží přímo u budovy, tvoří s ní funkční celek; pozemky,
které bude město nabývat, leží pod veře.|ně přístupnou komunikací. Navržená směna představuje
narovnání vzájemných majetkoprávních vztahů,

Informace o právech třetích osob: Pozemky uvedené v tomto záměru nejsou zatíženy právy třetích
osob zapsanými v KN anijinými, např. nájemními apod., právy.

Mapové podklady k tomuto záměru jsou k dispozici u tajemníka MčU. Mgr. Michala Bergera, tel.
499l896114.

Žádosti k záměru, návrhy a připomínky k záměru může kdokoliv předkládat písemnou formou na

Městský úřad Pec pod Sněžkou do 9.12.2019 do 11.00 hodin.

Alan Tomášek
starosta města
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