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Název:
Směna pozemků v k.ú. Podmokly – záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města směnit
- pozemek p.č. 3055/136 o vým. 11 m2 a část pozemku p.č. 3055/34, dle GP č. 4245-180/2019 nově ozn. jako
p.p.č. 3055/154 o vým. 1 m2, v k.ú. Podmokly, z majetku města a
- část pozemku p.č. 3055/20, dle GP č. 4245-180/2019 nově ozn. jako p.p.č. 3055/151 o vým. 11 m2, v k.ú.
Podmokly, do majetku města.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 24. 3. 2020 návrh na směnu pozemků v k.ú. Podmokly a
usnesením č. 20 06 37 29 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit
- pozemek p.č. 3055/136 o vým. 11 m2 a část pozemku p.č. 3055/34, dle GP č. 4245-180/2019 nově ozn. jako
p.p.č. 3055/154 o vým. 1 m2, v k.ú. Podmokly, z majetku města a
- část pozemku p.č. 3055/20, dle GP č. 4245-180/2019 nově ozn. jako p.p.č. 3055/151 o vým. 11 m2, v k.ú.
Podmokly, do majetku města.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

Rada města doporučila zveřejnit záměr města

Důvodová zpráva:
V 80. letech min. století byla na základě vydaného stavebního povolení provedena stavba řadových garáží v
ul. Sadová. Vlivem chybného vytyčení stavby byly jednotlivé garáže umístěné na pozemcích jiných vlastníků.
OMH zabezpečil vyhotovení geometrického plánu pro skutečné zaměření staveb garáží a následně byly, ve
spolupráci s jednotlivými vlastníky garáží a pozemků, postupně provedeny opravy údajů vlastnických vztahů v
evidenci katastru nemovitostí.
Pozemek p.č. 3055/20 k.ú. Podmokly nebyl vypořádán současně s ostatními pozemky z důvodu neznámého
pobytu původního vlastníka stavby, jeho různá exekuční řízení a následné dlouhotrvající dědické řízení.
OMH obdržel žádost současného vlastníka pozemku p.č. 3055/20 k.ú. Podmokly a stavby garáže, který
doložil nový geometrický plán pro zaměření stavby garáže a žádá o provedení směny pozemků z důvodu
dokončení majetkoprávního vypořádání pozemku pod stavbou, tak, aby následně mohlo dojít k její kolaudaci a
zápisu do evidence katastru nemovitostí. S ohledem na skutečnost, že se jedná o pozemky pod stavbou
nebyla vyžadována stanoviska jednotlivých odborů.
Jedná se o směnu pozemků v k.ú. Podmokly - pozemek p.č. 3055/136 a část p.č. 3055/34 - celkem 12 m2 – z majetku města a
- část pozemku p.č. 3055/20 - celkem 11 m2 – do majetku města
Cena pozemku dle „Zásad“: II. pásmo 1.000,00 Kč/m2 (koef 0,9 - ostatní účely), tj. 900,00 Kč/m2
celkem za rozdíl ve výměře - 1 m2 - 900,00 Kč
Nájemní smlouva: 0
Účel dle žádosti: vypořádání majetkoprávního nesouladu – stavba na cizím pozemku
Žadatel-vlastník pozemku: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: žadatel není veden v evidenci dlužníků města
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Komentář:

Příloha: 3055podm km.pdf

Komentář:

Příloha: 3055 foto.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH

17.6.2020 09:11 podepsáno
17.6.2020 09:23 podepsáno

