
Hodkovice n. Mohelkou 18. 3. 2019

VĚC - ŽÁDOST O ODKUP POZEMKOVÉ PARCELY Č. 1327 V K. Ú. HODKOVICE N. MOHELKOU

nar. . . a nar. . tímto žádáme o odkup výše uvedené

parcely (Č. 1327), kterou v současnosti využíváme.
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Město Hodkovice nad Mohelkou

Datum 1.4.2019

Věc: žádost o odkoupení parcely č. 1327, v k.ú. Hodkovice n.M.

Děkujeme za nabídku a souhlasíme s odkoupením výše uvedené parcely

za cenu 90,-KČ za m',

Manželé Irena a Lubor Škopanovi
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Be. Ivana Brychcíová

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Alena Ježková
9. dubna 2019 8:25
Be. Ivana Brychciová
RE: prodej pozemku

Ahoj Ivo, já až tak proti prodeji nic nemám, protože pravděpodobně není pozemek užíván městem, ale vlastníky rodinného domu. Myslím ale, že by se k tomu měla vyjŇtfjtt
hlavně Dana Karmazínová za silniční správní úřad
Alena ježková

From: Be. Ivana Brychcíová
Sent: Monday, April 08, 2019 4:09 PM
To: Alena ježková <Alena.jezkova @hodkovicenm.cz>
subject: prodej pozemku

ÁIo, prosím Tě, do RM dávám žádost o prodej pozemku města a při zpracováni jsem zjistila, že se jedná o ostatní plochu, silnici.
Souhlasíte s prodejem??
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* Město Hodkovice nad Mohelkou
nám. T. G. Masaryka l, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

tel. 485 145 353, mu@hodkovicenm.cz, DS d6pb2ww

Adresa:
Manželé
Irena a Lubor Škopanovi
Mlýnská 661
463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Datum: 12.03.2019

výzva.

Při kontrole nájemních smluv a katastru nemovitostí bylo zjištěno,
že užíváte pozemkovou parcelu č.: 1327, v k.ú. Hodkovice nad
Mohelkou, která je podle údajů v katastru nemovitostí ve vlastnictví
města Hodkovice nad Mohelkou.
V případě, že máte smlouvu, či jiný doklad opravňujÍcÍ Vás k užívání
předmětné pozemkové parcely, žádáme Vás o jeho předložení.
V opačném případě je nutné uvést užíváni do souladu a přistoupit
k uzavření nájemní nebo kupní smlouvy.

Kontaktní osoba: Jana Mizerová, tel: 485 145 353, 731 014 722.

Děkuji za spolupráci.

Bc. Markéta Khauerová
starostka města



híformace o pozemku l Nahlížení do katastru nemovitostí Stránka č. l z l

Informace o pozemku

Parcelní číslo:

Obec:

Katastrální území:

Číslo LV:

výměra [m']:

Typ parcely:

Mapový list:

Určenivýměry:

Způsob využiti:

Druh pozemku:

Vlastníci, jiní oprávněni

1327*

Hodkovice nad Mohelkou [564061]H

HQdkovice nad MohelkQU [G403441

1

127

Parcela katastru nemovitostí

DKM

Ze souřadnic v S-JTSK

silnice

ostatní plocha
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Vlastnické právo

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

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

El Řízení, v ramci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Kacascralní Úřad pro Liberpcký kraj,
Katastrá|ní pracoviště l ibprecn

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 06.08.2018 13:00:00.

© 2004 -2018 český úřad zeměměřický a ka[astrá|nip , Pod sIdHštěm 1800/9, KobYIĹsY, 18211 praha 8¥
Podáni určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na |eiiCh e-mai|
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Město Hodkovice nad Mohelkou
nám. T. G. Masaryka l, 463 42 Hodkovice n. M.

rada města

Č. j.: 1519/2019

Pan a paní
Lubor a Irena Škopanovi
Mlýnká 661
463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Hodkovice n. M. 23.4.2019

Žádost o odkoupení pozemků

Rada města projednala na svém zasedání dne 10.4.2019 Vaši žádost o odkoupení pozemků a
přijda následující usnesení:

118/19
Rada města projednala žádost o prodej pozemku města p.č. 1327 (ostatní plocha) o velikosti
127 m' v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou za cenu 90,-Kč/m'. Žádost podali manželé pan Lubor
Škopan a paní Irena Škopanová, Mlýnská 661, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou.
Rada města schvaluje záměr prodeje a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej
pozemku za cenu 90,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem, ukládá tajemnici zveřejnit adresný
záměr prodeje na úřední desce města a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

Podáváme Vám tuto informaci a jsme

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

starostka města
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