
Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou
Náměstí T. G. Masaryka 1
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Rada města

ŽÁDOST O ODKUP POZEMKU

Žadatelka:
J , nar. v Ústí nad Orlicí
Bytem: Letná 460 01 Liberec 12
Tel. 7
E-mail: j a@eurovia.cz

OznaČení požadovaného pozemku:
Katastrální území: Hodkovice nad Mohelkou
Číslo parcely: 3088/1 cca 35,7 m'(šířka 1,7 m, délka 21 m)

3085/1 cca 3,4 m' (šířka 1,7 m, délka 2 m)

Odůvodnění:
Jsem vlastníkem sousední parcely číslo 3085/3, na které stavební finna provedla
terénní úpravy a následně vybudovala zahradní jezírko, aniž by ověřila hranici
tohoto pozemku. Za stávajícího stavu zasahují terénní úpravy a část jezírka do
výše uvedených parcel, které jsou v majetku města Hodkovice.
Předem děkuji za pochopení a případné kladné vyřízení.

S pozdravem

V Hodkovicích nad Mohelkou, 29. 9. 2020

PŘÍLOHA: katastrální mapa s vyznačením pozemku
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Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou
Náměstí T. G. Masaryka 1
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Rada města

ŽÁDOST O ODKUP POZEMKU

Žadatelka:
nar. v Ústí nad Orlicí

Bytem: Letná 460 01 Liberec 12
Tel.
E-mail: ja a@eurovia.cz

Označení požadovaného pozemku:
Katastrální území: Hodkovice nad Mohelkou
Číslo parcely: 3088/1 cca 35,7 m'(šířka 1,7 m, délka 21 m)

3085/1 cca 3,4 m' (šířka 1,7 m, délka 2 m)

Odůvodnění:
Jsem vlastníkem sousední parcely číslo 3085/3, na které stavební firma provedla
terénní úpravy a následně vybudovala zahradní jezírko, aniž by ověřila hranici
tohoto pozemku. Za stávajícího stavu zasahují terénní úpravy a část jezírka do
výše uvedených parcel, které jsou v majetku města Hodkovice.
Předem děkuji za pochopení a případné kladné vyřNní.

S pozdravem

V Hodkovicích nad Mohelkou, 29. 9. 2020

PŘÍLOHA: katastrální mapa svyznačeuím pozemku
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Informace o pozemku l Nahlížení do katastru nemovitostí Stránka č. l z 1

Informace o pozemku

Parcelní číslo:

Obec:

Katastrální území:

Číslo LV:

výměra [m']:

Typ parcely:

Mapový list:

Určenivýměry:

Druh pozemku:

Vlastníci, jiní oprávněni

3088/1ň

Hodkovice nad Mohelkou [5640G1]n

Hodkovice nad Mohelkou [640344]
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Parcela katastru nemovitosti

Graficky nebo v digitalizované mapě
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Vlastnické právo

Město Hodkovice nad Mohelkou, nám. T. G. Masaryka 1, 46342 Hodkovice nad Mohelkou

Podíl ,

Způsob ochrany nemovitosti

Název

l 'emědělský půdnífond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

7501iň 185

l 74712ň 79

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

VÍce informací k cenovým údajů naleznete v k aplikaci.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální ljřacj přQ Liberecký krai,
Katastrálni pracoviště

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 09.10.2020 07:00:02.

© 2004- 2020 český '"řM 7f'mřrnřřickÝ a katastrá|ni? Verze aplikace 5.6.6 build o
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Informace o pozemku l Nahlížení do katastru nemovitostí Stránka č. l z l

Informace o pozemku

Parcelní číslo:

Obec:

Katastrální území:

Číslo LV:

výměra [m']:

Typ parcely:

Mapový list:

Určenívýměry:

Druh pozemku:

3Q85/1ň

Hoakovice nad Mohe|koLj 15640611*

HQdkovice nad Mohelkou [640344]

1

54

Parcela katastru nemovitostí

Ze souřadnic v S-JTSK
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Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Město Hodkovice nad Mohelkou, nám. T. G. Masaryka 1, 46342 Hodkovice nad Mohelkou

Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdnífond

Seznam BPEJ

l bpej výměra

74712 e7 54

Omezeni vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno chůze a jízdy

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

ŘÍzenÍ, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
vÍce informaci k cenovým údajů naleznete v k aplikaci.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitosti ČR vykonává Ka[astrá|ní Vřaď přQ LihereckÝ krai,
Katastrální praCQviŠtř Lit)erec*

Zobrazené Udaje mají informativní charakter. Platnost k 09.10.2020 07:00:02.

© 2004- 2020 . .. -l . l [ad zememěř|ckÝ a Verze aplikace 5.6.6 build O
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VYKAŽ DOSAVADN HO A NOVÉHO STAVU UDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTI
Dosavadní stav NovÝ stav

Ďruh Druh tjorovůn se sta""em cv hnce orávmch vZtEnu
Označeni Výměra parcely pozemku Označení Výměra parcely pozemku Typ stavby "E
pozemku pozemku á Díl ==,'~ á Z Výměra dílu F

parč. . Způsob parč. Způsob Způsob E = S2 ;g ,J
čÍslem ha m' využiti číslem h, m' využití využi,f ": ,,,,,,m d/Žš' i§ : m,

mmcMtostl ovkjená

3085/1 : 54 orná půda 3085/1 49 orná půda 2
E

3085/15 i 4 orná půda 2 3085/1 1 i 4

3088/1 2 i 64 orná půda 3088/1 2 11 orná půda O

3085/3 11 14 orná půda 3085/3 11 67 orná půda 2 3085/3 1739 ; 11 !14 celá

i i ; 3088/1 1 i i 53 a
'11!67

32 *1) 14 :31
i

výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologickbch jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu
° Parcdnf číslo podleParcelní číslo podle _ Výměra BPEJ na dilu - - ---- -- ------ Výměra BPEJ na dílu

katasuu Kód BPEJ katastm l zjednodušené Kód BPEJ
mmovitosíI l ha N parcely parcelynemovito8ľĹ evidenco ha m2

3085/1 74712 i 49 3085/3 74712 6 39
3088/1 l 74712 44 750!1 5 28

75011 1 67 3085/15 74712 4

*1) Rozdíl v součtu výměr v důsledku zaokrouhlení čIsleně určených výměr podle odst.14.7 písm. b) přílohy katastrální vyhlášky.

GEOMETRICKÝ PLÁN G"ometrický plán ověřil úředně Stejnopis ověřil úředně oprávněný
oprávněný inženýr: zeměměřický inženýr:

pro
změnu hranice pozemku, rozdělení jméno, příjmení: Jméno, přijmenŕ
pozemku Ing. Lucie Vřešťálová Ing. Lucie Vřešťálová

Čísĺo položky seznam úředně oprávněných Číslo položky seznam úředně oprávněných
zeměměřických inženýrů: 2258/2005 zeměměřických inženýrů: 2258/2005

Dne: 15.01.2021 číslo: 82/2020 Dne: 21.1.2021 Číslo: 85/2021
Náležitostmi a přesností odpovídá právním Tento stejnoµ$ odpovídá geometrickému plám v
předpisům. elektronické podobě ubženému v dokumentaci katastrátniho

Uřädu.
Vyhotovil' (S geosolve" Katastrální úkd souhlasís očíslováním Ověřeni stejnopisu geometrického pIánu v

jeronýmova 627 parcel: listinné podobě:
51 1 01 Turnov

Číslo plánu: 1693-92/2020 "' '\,

Okres: Liberec ,-
kú pro Liberecký kraj - .. ,,

Obec: Hodkovice nad Mohelkou KP Liberec -'. ' ,

Břetislav HQ!ý 'N 'l' ' 'Kat. území: Hodkovice nad Mohelkou 9PGP-83/2021-505 'I , ' ,'
,Mapový list: Turnov 4-2/43 2021.01.21 07:18:35 CET ' "g ,l '" l

Dosavadním vlastníkům pozemků byla poslytnuta

. Kj/j '-' 'j' l

,možnost seznámit se v terénu s průběhem l'
navrhovaných nových hranic, které byly označeny " , l"
předepsaným způsobem:

l'

cďastové mezntky, opěmá zIdka



Seznam swračhic (S-jT%
ČCsd0 bodu ScNr8dnjce pro z&pis ckj kn

Y X Kód Kv. PoznMca

516-47 685928.59 985569.56 3 rkst. mézmc
1021-87 685915.63 985597.91 3 pŮvomr roxor

3087/14 1021-88 685925.80 985570.19 3 pIest. meznŕk
1021-90 685903.55 985541.50 3 pUvodM koů1c
1021-94 685942.33 985539.11 3 kakk
1190-22 685927.22 985566.67 3 kclKk

" 1 685937.87 985548.81 3 roh áčky
3085/12 2 685936.99 985546.98 3 zfdka
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