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Město Hodkovice nad Mohelkou
Ing. Markéta Khauerová
nám. T.G.Masaryka 1
463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Žádost o prodej pozemku eventuálně jejich dlouhodobý pronájem

Vážená paní starostko,

Město Hodkovice nad Mohelkou má mimo jiné ve svém výlučném vIastnictvi následujÍcÍ pozemky:

· Pozemek parč. č. 2219 - trvalý porost o výměře 1698 m'
· Pozemek parč. Č. 1947 - jiná plocha o výměře 1416 m'
· Pozemek parč. č. 2222 - orná půda o výměře 4720 m'

Všechny tyto pozemky se nacházejí v katastrálním území Hodkovice nad Mohelkou a jsou zapsány na
listu vlastnictví Č. 1, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Liberec (dále jen
pozemky).

Předmětné pozemky jsou vyjma pozemku pare. č. 2222 využívány v celé ploše k zahrádkářským účelům
občany obce Hodkovice na Mohelkou (dále jen uživatelé). Pozemek parč. č. 2222 je pro tento účel
využíván pouze z části.

S ohledem na skutečnost, že předmětné pozemky jsou fakticky rozděleny na menší samostatné
zahrádky, byl dne 26.7.2022 založen Spolek zahrádkářů Hodkovice lČ 17304458, se sídlem Podlesí 545,
463 42 Hodkovice nad Mohelkou (dále jen spolek), jejímiž členy se stali všichni stávajÍcÍ uživatelé.

Jako statutární zástupce tohoto spolku si Várn dovoluji touto cestou zaslat žádost o prodej
předmětných pozemku do vlastnictví spolku s tím, že u pozemku parč. č. 2222 navrhuji prodej pouze
částečný, a to ve výměře a v hranici, která fakticky existuje k dnešnímu datu.

Současně žádáme, aby byla zřízena služebnost - právo cesty a stezky k předmětným pozemkům,
zejména pak k části prodávanému pozemku, který vznikne rozdě!enim pozemku parč. 2222.
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Na základě výše uvedeného si Vás touto cestou dovoluji požádat o projednáni možnosti prodeje
v zastupitelstvu Města Hodkovice nad Mohelkou. V případě, že nebude vydáno souhlasné stanovisko
k prodeji, žádám o projednáni eventuálni žádosti na dlouhodobý pronájem předmětných pozemku, a
to nejméně na dobu IS let.

V Hodkovicích nad Mohelkou dne 16.8.2022

Václav Brož
Předseda správni rady
Spolek zahrádkářů Hodkovice
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