
Podlesí
Hodkovice nad Mohelkou
463 42

Město Hodkovice nad Mohelkou
T. G. Masaryka 1
Hodkovice nad Mohelkou
463 42

Dobrý den, jmenuji se a bydlím v bytě na adrese Podlesí .
Tímto dopisem bych chtěla město poprosit o možnost odkoupení části městského pozemku za
účelem výstavby garáže.
Žádost i s mapou o odkoupení přikládám v dopise.
Děkuji Vám za kladné vyřízení a přeji pěkný den Mgr.
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Žádost o odkoupení pozemku

Pozemek pare. č. - 1730/1 (ostatní plocha)
V katastrálním území - Hodkovice nad Mohelkou
Rozloha (m2) - cca 50 m2
Účel - Stavba garáže

Jméno a příjmení -
Datum narození - .
Rodné číslo -
Stav - svobodný
Telefonní číslo -
Adresa - Podlesí , Hodkovice nad Mohelkou, 463 42

V Hodkovice nad Mohelkou D,, L4. 2O/'7 Podpi

svým podpisem zároveň stvrzuji, že souhlasím s využitím mých osobníCh údajů v souvislosti s vyřízením prodeje výše
uvedené nemovitosti.



12. 3. 2019 Publikace dat ISKN Tisk - Os :187ms, 540 prvků.
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Informace o pozemku l Nahlíženi do katastru nemovitostí Stránka č. l z l

Informace o pozemku

Parcelní číslo:

Obec:

Katastrálni území:

Číslo LV:

výměra [m']:
Typ parcely:

Mapový list:

Určení výměry:

Druh pozemku:

1980,7

HQdkQvice nad MQhe!ko(j [564061]ň

Hodkovice riad Mohe!kou 1640344]

435

27

Parcela katastru nemovitostí

DKM

Ze souřadnic v S-JTSK

zastavěná plocha a nádvoří
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Součástí je stavba

Budova bez čísla popisného ,V
nebo evidenčního: garaz

Stavba stoji na pozemku: p. č. 1980

Vlastníci, jiní oprávněni

Vlastnické právo

SJM a , Podlesí , 46342 Hodkovice nad Mohelkou

Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezeni.

jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

Změna čMování parcel

. ŘÍzenÍ, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státnísprávu katastru nemovitosti ČR vykonává Katastrální úřad pro Liberecký kraj,
Katastrá|nÍ prřl'o\/jště Liberecn

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 05.04.2019 07:00:02.
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Město Hodkovice nad Mohelkou
nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice n. M.

rada města

Č. j. : 1512/2019

Paní
Mgr.
Podlesí
463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Hodkovice n. M. 23.4.2019

Žádost o odkoupení části pozemku

Rada města projednala na svém zasedání dne 10.4.2019 Vaši žádost o odkoupení části pozemku
a přijala následující usnesení:

119/19
Rada města projednala žádost o prodej části pozemku města p.č. 1730/1 (ostatní plocha)
o výměře 4239 m' v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podala , Podlesí

, 46Él 42 Hodkovice nad Mohelkou. Jedná se o pozemek o výměře cca 50 m2. Záměrem je
výstavba garáže.
Rada města neschvaluje záměr prodeje části pozemku města na stavbu garáže z důvodu
probíhajícího jednání z roku 2018 o umístění tří garáží a následného zhodnocení výjezdových
parametrů a předává věc k roZhodnutí do zastupitelstva města.

Podáváme Vám tuto informaci a jsme

s pozdravem
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Bc. Markéta Kh a u e r o v á

starostka města
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tel :485 145 353 mu(ä,hodkovicenln.cz www.hodkovicenm.cz


