
MĚSTSKÝ ÚŘAD C.dopor.
HODKOVICE nad Moheiko'j

4pra¢ov,
"' 2 2 -03- 2022
Č , . MUHnM· äfé '".'nak

pMoha'

'tíhl

Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou
náměstí T. G. Masaryka 1

463 42 Hodkovice nad Mohelkou

9. 3. 2022

Dobrý den,
prosím Vás o zvážení možnosti prodeje

561. Důvodem, proč se na Vás obracím, je
nemovitosti o bytové jednotky v 2. nadzemim
opravil na vlastní náklady.

parkoviště u mého obchodu v ulici Podlesí
skutečnost, že plánuji rozšÍření zmíněné
podlaží a v minulosti jsem parkoviště již

Děkuji mnohokrát za odpověď'.
S pozdravem





15/2018

USNESENÍ

z 15. schůze Rady města Hodkovice nad Mohelkou, konané
dne 29. sipna 2018 v kanceláři starostky města

Přítomni: Be. Markéta Khauerová, Mgr. Helena Řezáčová,, Naďa Burianová, Pavel Pokorný, Jan
Bobek
Omluveni:

Ze zápisu vypadávají následující splněné body: 164/18, 165/18, 166/18

174/15
Rada města projednala návrh kupní smlouvy na převod komunikací do majetku mčsta, který
předložila společnost PRVNÍ HODKOVICKÁ, a.s., Švermova 144, Liberec X, IČ 27125696.
Jedná se o pozemky pod komunikacemi v Nových Hodkovicích.
Rada města s koupí pozemků souhlasí a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

114/17
Rada města projednala stížnost na parkováni' autobusu firmy ČSAD Liberec na veřejném
prostranství v Jílovém. Stížnost podala paní Iveta Tvrdí jílové 86, Hodkovice nad Mohelkou,
a to z důvodu rušeni ubytovaných hostů ranním startováním. Dne 10.1.2018 podala žádost
o předložení smlouvy či povolení obce ke každodennímu parkování autobusu v uvedeném místě.
VZhledem ke skutečnosti, že autobus parkuje na veřejném prostranství, žádná smlouva
o povolení parkování není podepsána. Jednání s ČSAD dále probíhají, rada města bude o jejich
průběhu informována.

153/17
Rada města projednala žádost o položení zámkové dlažby na části pozemku p.č. 1761 (ostatní
plocha) v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podal pan Duc Nguyen Viet, Řídícího učitele
Havla 21, Český Dub. Jedná se o pozemek o výměře cca 130 m2.
Žadatel provedl úpravy prostranství a položení zámkové dlažby bez souhlasu města.
Rada města pověřuje starostku města podpisem dohody mezi městem a panem Duc Nguyenem
Vletem o odpovědnosti za stav tohoto prostranství.

2/18
Rada města projednala a bere na vědomí žádost o koupi či pronájmu části pozemků města
p.č. 3277 (ostatní plocha) a p.č. 3278 (vodní plocha) v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou
podal pan Jaroslav Urban, bytem Rychnovská 391, Hodkovice nad Mohelkou. Na části pozemků
města jsou umístěny garáže žadatele a dalších majitelů bytů v domě Rychnovská 391.
Na základě společného jednání žadatele, zástupců města a stavebního úřadu došlo k vytyčení
hranic pozemku a po geometrickém oddělení části pozemků bude možné rozhodnout
o dlouhodobém pronájmu za účelem parkování

9/18
Rada města projednala a bere na vědomí žádost o koupi či pronájmu části pozemků města
p.č. 3277 (ostatni' plocha) a p.č. 3278 (vodní plocha) v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou
podala paní Helena Sitková, bytem Rychnovská 391, Hodkovice nad Mohelkou.
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