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Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou
Namésti T.G.M. Masaryka
Hodkovice nad Mohelkou
46342
29. dubna 2021
Věc: žádost o odkoupeni (případně dlouhodobý pronájem) pozemku číslo 129 ve vlastnictví
města
Važená paní Khauerová, vážená rado,

Od roku 2002 jsem majitelkou nemovitosti v obci Radoňovice, č. 24. Naproti našemu domku,
přes silnici,se nachazí pozemek číslo 129, který je ve vlastnictví města. Rádi bychom tento
pozemek odkoupili.
jedná se o č.p. 129, k.ú. Radoňovice, trvalý travní porost, o výměře 664 m2.
Tento pozemek byl dlouhodobě neurdžovaný a zarůstal naletovými dřevinami a hustými
ostružinovými šlahouny a šIpky. Proto jsme se rozhodli tento pozemek udržovat. Aby
nehyzdil okolí a aby nedocházelo k zarůstání a tím k zastiňovaní našeho domku. Z pozemku
jsme na počátku odstranili nemálo odpadu; hlavně pneumatiky.
Nyní máme zájem od odkoupení pozemku; v závislosti na ceně případně o pronájem.
Proto bych ráda znala cenu, za kterou by město pozemek prodalo.
Důvodem našeho zájmu je jednodušše skutečnost, že chceme zabránit zastiňovaní našeho
domku a zároveň tak udržovat okolí našeho domu hezké.
Věřím, ze při určováni ceny za pozemek rada zohledni následujicí fakta:
-

Pozemek, při našem příchodu do obce, nebyl dlouhou dobu udržovaný a nepěkně
zarůstal

-

Současný stav pozemku je výsledkem kazdoročni údržby, která vzhledem ke
svažitosti terénu není úplně jednoduchá

-

BPEJ kód pozemku, jako jeden z faktorů určujÍcÍ tržní cenu půdy a vypovídající o
možnostech využiti pozemku

Rádi bychom se zúčastnili schůze rady, na které se možnost prodeje bude projednávat.
Předem děkuji za vyřízení.
S pozdravem,

Podlesí
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Tel:
E-mail:

Be. Ivana Brychcjová
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:

Ing. Markéta Khauerová < khauerova.marketa@ hodkovicenm.cz>
30. dubna 2021 14:42
Ivana Brychciová
FW: parcela 131 a 129 radonovice

Dobrý den panitajemnice posIlám dvě žádosti do příští RM.
S pozdravem
Ing. Markéta Khauerová
starostka města
Město Hodkovice nad Mohelkou
Nám. T.G.Masaryka 1
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
http://www.hodkovicenm.cz
tel.: +420 724 180 084
From:
Sent: Thursday, April 29, 2021 10:14 PM
To: khauerova.marketa @hodkovicenm.cz
subject: Fwd: parcela 131 a 129 radonovice

Dobry den pani Khauerova,
Posilam v priloze dve zadosti o odkoupeni pozemku, tak jak bylo domluveno na schuzce v Radonovicich.
je to dostacujici touto cestou? Pokud ne, poslu zadosti ještě poštou.

S pozdravem,
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Informace o pozemku
Parcelní číslo:

129£1

Obec:

Hodkovice nad Mohelkou Ĺ564061]a

Katastrálni území:

Radoňovice [640352]

Č'slo LV'

ľ

Výměra [m'],

664

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitosti
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Mapový list:
Určení výměry

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

trvalý travní porost

Vlastníci, jiní oprávněni
Vlastnické právo

Podíl

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

Způsob ochrany nemovitosti
Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ
bpej

výměra

72841ä 664

Omezeni vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy
, Typ
Změna výměr obnovou operátu
Změna ČÍslování parcel
d" ŘÍzenÍ, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitosti ČR vykonává Katastrálni úřad pro
Liberecký kraj, Katastrálni pracoviště LibereclZL
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 10.05.2021 15:00.

https://nahlizenidokn.cuzk.cdZobrazObjekt.aspx?encrypted

wDQz7402Hvt7h-jltN...

10.5.2021
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Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou
Namésti T.G.M. Masaryka
Hodkovice nad Mohelkou
46342
29. dubna 2021
Věc: žádost o odkoupení (případně dlouhodobý pronájem) pozemku číslo 129 ve vlastnictví
města
Vážená paní Khauerová, vážená rado,
Od roku 2002 jsem majitelkou nemovitosú v obci Radoňovice, č. 24. Naproti našemu domku,
přes silnici,se nachazi pozemek číslo 129, který je ve vlastnictví města. Rádi bychom tento
pozemek odkoupi§.
Jedná se o č.p. 129, k.ú. Radoňovice, trvalý travní porost, o výměře 664 m2.
Tento pozemek byl dlouhodobě neurdžovaný a zarůstal naktovými dřevinami a htMými
ostružinovými šlahouny a šípky. proto jsme se rozhodli tento pozemek udržovat. Aby
nehyzdil okolí a aby nedocházelo k zarůstání a tím k zastiňovaní našeho domku. Z pozemku
jsme na počátku odstranili riemáb odpadu; hlavně pneumatiky.
Nyní máme zájem od odkoupení pozemku; v závisbsů na ceně případně o pronájem.
Proto bych ráda znala cenu, za kterou by město pozemek prodalo.
Důvodem našeho zájmu je jednodušše skutečnost že chceme zabránit zasúňovanl našeho
domku a zároveň tak udržovat okolí našeho domu hezké.
Věřím, ze při určování ceny za pozemek rada zohlední následujÍcÍ fakta:
-

Pozemek, při našem příchodu do obce, nebyl dlouhou dobu udržovaný a nepěkně
zarůstal

-

Současný stav pozemku je výsledkem kazdoročni údržby, která vzhledem ke
svažitosti terénu není úplně jednoduchá

-

BPEJ kód pozemku, jako jeden z faktorů určujÍcÍ tržní cenu půdy a vypovfdajÍcÍ o
možnostech využiti pozemku

Rádi bychom se zúčastnili schůze rady, na které se možnost prodeje bude projednávat.
Předem děkuji za vyřízeni.
S pozdravem,

Podesí
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Tel:
E-mil:
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