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Městský úřad Hodkovice
reakce na výzvu ze dne 12/03/19
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K rukám paní Jany Mizerové
Vážená paní Mizerová, reaguji na Vaši výzvu ze dne 12/03/2019.
Mám zájem uvést do souladu užívání zmíněných pozemků č.p. 929 a č.p. 930. UŽ při koupi pozemků, na kterých mám
vlastnické právo, zajímal jsem se o přikoupenii dvou zmíněných, které byly ve vIastnictvi tehdy MNV v Hodkovicích.
Po vysvětleni tehdejšiho předsedy M NV pana Prokeše, přistoupil jsem na jeho návrh se souhlasem užIvánI
zmíněných pozemků, neboť , podle jeho slov, s cestou se bude něco dělat a bude lepši pro obě strany přijmout
nabízenou ústni dohodu. Pravda, s cestou se stále něco dělo, svoji rozlohu si rozšiřovala, včetně zásahu do mého
jiného pozemku, tehdy č.p. 156 /nově 956/. Pokud však je katastrálně možné, seznamte mě s podmínkami
k pronájmu zmíněných dvou pozemků ve vlastnictví M Ú, nebo také, čemuž bych dal přednost, o podmínkách
(zejména finančních) o jejich převedení do mého vlastnictví formou kupní smlouvy.
jsem připraven ke konkrétnímu jednání, zašlete mi odpověď', prosím, na mou e-mailovou adresu. Potom jsem
připraven k osobnímu jednání na Vašem úřadu. Telefonicky bych upřesnil datum, až budu na své rekreační
nemovitosti.

Děkuji, s přátelským pozdravy
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Adresa:
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152 00 Praha 5
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výzva.
Při kontrole nájemních smluv a katastru nemovitostí bylo zjištěno,
že užíváte pozemkovou parcelu č.: 929 a pozemkovou parcelu č. 930,V
k.ú. Záskalí, které jsou podle údajů v katastru nemovitostí ve vlastnictví
města Hodkovice nad Mohelkou.
V případě, že máte smlouvu, či jiný doklad opravňující Vás k užívání
předmětných pozemkových parcel, žádáme Vás o jeho předloženi.
V opačném případě je nutné uvést užívání do souladu a přistoupit
k uzavření nájemní nebo kupní smlouvy.
Kontaktní osoba: jana Mizerová, tel: 485 145 353, 731 014 722.

Děkuji za spolupráci.
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Infúrm?ce o pozemku l Nahlížení do katastru nemovitostí
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Informace o pozemku
l Parcelní čIslo:

t^cn/
_.

930ň

l Obec:

Hodkovice nad Mohelkou [564061]n

, Katastrální území:
i
Číslo LV:

Záskalí [640361]

.

1

výměra [m']:

70

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitosti

Mapový list:

DKM

Určenivýměry:

Ze souřadnic vS-jTSK

Druh pozemku:

trvalý travní porost
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Vlastníci, jiní oprávněni
Podíl

Vlastnické právo
Město Hodkovice nad Mohelkou, nám. T. G. Masaryka 1, 46342 Hodkovice nad Mohelkou

Způsob ochrany nemovitosti
Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ
bpej

výměra

75041 n

70

" " L

Omezeni vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezeni.
Jiné zápisy
) Změna výměr obnovou operátu

i

Změna čÍslovánÍ parcel
El Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitosti ČR vykonává Katastrá|n|' úřad RíQ Liberěcký krai,
Katastrální pracoviště Liberecn
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 06.08.2018 09:00:00.
© 2004 -2018 český ýřad zemčměřický a katastrá]ní,? , pod sÍdlištČm iS0Q/?, KQbV|isV, 18211 Praha gn
Podáni určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na |ei|ch e-mai| a¢resun.

verze aplikace: 5.5.2 build O
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Informace o pozemku
parcelní čIslo:

929ň

Obec:

Hodkovice nad Mohelkou [564061j<ň

Katastrální území:

ZáSka|Í [640361]

Číslo LV:

1

výměra [m']:

82

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitosti

Mapový list:

DKM

Určeni výměry:

Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku:

zahrada
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Vlastníci, jiní oprávněni
Podíl

Vlastnické právo
l Město Hodkovice nad Mohelkou, nám. T. G. Masaryka 1, 46342 Hodkovice nad Mohelkou

Způsob ochrany nemovitosti
Název
zemědělský půdnifond

Seznam BPEJ
BPEJ

výměra

75041ň 82

Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována Žádná omezení.

jiné zápisy
l Změna výměr obnovou operátu

)

Změna číslování parcel
E Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrálr)Í \jřäď pto Lit)e'"ecký kraj,
Katastrá|ni pracoyiště Liberecn
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 06.08.2018 09:00:00.
© 2004 -2018 ¢esl'.ý úřad zeměměřický a katastrélnis, Pod 5Íd|ištém 1S00/9, Kqĺ?yI|sy, 18211 praha

Verze aplikace: 5.5.2 build O

Podáni určená katastrálním úřadům a pracovištím zasňejte přímo na leijch e-mail
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