
Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou
Namésti T.G.M. Masaryka
Hodkovice nad Mohelkou
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29. dubna 2021

Věc: žádost o odkoupení (případně dlouhodobý pronájem) pozemku číslo 131 ve vlastnictví
města

Važená paní Khauerová, vážená rado,

Od roku 2002 jsem majitelkou nemovitosti v obci Radoňovice, č. 24. Na zádni straně domku
sousedí pozemek číslo 131 (ve vlastnictví města) s našimi pozemky číslo 133 a 136. Rádi
bychom tento pozemek odkoupili.
Pozemek č.p. 131 se nachází v k.ú. Radoňovice, trvalý travní porost, o výměře 1129 m2.

Tento pozemek byl z velké části dlouhodobě neurdžovaný a zarostg náletovými dřevinami a
maliníky. Proto jsme byli vÍce méně "nuceni" tento pozemek udržovat. Aby nehyzdil okolí a
aby nedocházelo k zarůstání a tím k zastiňovaní okolních pozemku.

Děkujeme radě, že se přišla na pozemek podívat. Jen zpětně je to velká škoda, že jsme při
návštěvě neprohlédli pozemek celý. Prakticky se schůzka konala jen na jednom místě a to v
části pozemku, která je rovinatějsího rázu. Ovšem velká část pozemku spadá do výrazně
svazitého terénu, který se těžko udržuje. Pomocí mechanizace to prakticky není možné. Část
sekáme křovinořezem, část ručně kosou.
Tento pozemek je pro nás také důležitý jako ochranná zóna pro zdroj pitné vody. Je to jediný
zdroj vody, který u nemovitosti existuje a je povrchového charakteru.

Nyní máme zájem od odkoupeni pozemku; v závislosti na ceně případně o pronájem.
Proto bych ráda znala cenu, za kterou by město pozemek prodalo.
Důvodem našeho zájmu je skutečnost, že chceme zabránit zastiňovaní našich pozemků a
zároveň tak udržovat okolí našeho domu hezké. A v neposlední řadě ochraňovat okolí
zdroje pitné vody. jiný záměr s pozemkem nemáme.

Věřím, ze při určování ceny za pozemek rada zohledni nás|edujÍcÍ fakta:
- Pozemek, při našem příchodu do obce, nebyl dlouhou dobu udržovaný a nepěknězarůstal
- Současný stav pozemku je výsledkem kazdoročni údržby, která vzhledem ke

svažitosti terénu není jednoduchá
- BPEJ kód pozemku, jako jeden z faktorů určujÍcÍ tržní cenu půdy a vypovÍdajjcí o

možnostech využiti pozemku
- Pozemek je spádová zóna pro jediný zdroj pitné vody u naší nemovitosti.

O část pozemku č.p. 131 se v případě prodeje zajímá naše sousedka S
paní sousedkou jsme předběžně dohodnuti na rozdělení pozemku a tedy i na předběžné
hranici.

Rádi bychom se zúčastnili schůze rady, na které se možnost a podmínky prodeje budou
projednávat.
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Věc: žádost o odkoupeni (případně dlouhodobý pronájem) pozemku číslo 131 ve vlastnictví
města

Vážená paní Khauerová, vážená rado,

Od roku 2002 jsem majitelkou nemovitosti v obci Radoňovice, č. 24. Na žádní straně domku
sousedí pozemek číslo 131 (ve vlastnictví města) s našimi pozemky číslo 133 a 136. Rádi
bychom tento pozemek odkoupili.
Pozemek č.p. 131 se nachází v k.ú. Radoňovice, trvalý travní porost, o výměře 1129 m2.

Tento pozemek byl z velké části dlouhodobě neurdžovaný a zarostlý náletovými dřevinami a
maliníky. Proto jsme byh vÍce méně "nuceni" tento pozemek udržovat. Aby nehyzdil okoII a
aby nedocházelo k zarůstání a tím k zastiňovaní okolních pozemku.

Děkujeme radě, že se přišla na pozemek podívat. jen zpětně je to velká škoda, že jsme při
návštěvě neprohlédli pozemek celý. Prakticky se schůzka konala jen na jednom místě a to v
čásů pozemku, která je rovinatějsího rázu. Ovšem velká část pozemku spadá do výrazně
svazitého terénu, který se tězko udržuje. Pomocí mechanizace to pralďcky není možné. Část
sekáme křovinořezem, část ručně kosou.
Tento pozemek je pro nás také důležitý jako ochranná zóna pro zdroj pitné vody. je to jediný
zdroj vody, který u nemovitosti existuje a je povrchového charakteru.

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 skutečnost, že chceme zabránit zastiňovaní našich pozemků a
zároveň tak udržovat okolí našeho domu hezké. A v neposkdní řadě ochraňovat okolí
zdroje pitné vody. jiný záměr s pozemkem nemáme.

Věřím, ze při určování ceny za pozemek rada zohlední náskdující fakta:
- Pozemek, při našem příchodu do obce, nebyl dlouhou dobu udržovaný a nepěknězarůstal
- Současný stav pozemku je výsledkem kazdoroční údržby, která vzhledem kesvažitosti terénu nenf jednoduchá
- BPEJ kód pozemku, jako jeden z faktorů určujfcľ tržní cenu půdy a vypovÍdajíci o

možnostech využití pozemku
- Pozemek je spádová zóna pro jediný zdroj pitné vody u naší nemovitosti.

O část pozemku č.p. 131 se v případě prodeje zajímá naše sousedka S
paní sousedkou jsme předběžně dohodnutí na rozdělení pozemku a tedy i na předběžné
hranici.

Rádi bychom se zúčastnili schůze rady, na které se možnost a podmínky prodeje budou
projednávat.
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