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Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou
náměstí T. G. Masaryka l, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

oddělení životního prostředí a památek

V Hodkovicích nad Mohelkou
dne 7.3.2019

Návrh na darování pozemku městu

Na základě ústního podnětu předkládám návrh pana Záskalí , 463 42
Hodkovice nad Mohelkou k oddělení části pozemku p. č. 349 v k.ú. Záskalí, na kterém se
nachází kaplička sv. Anny a tři vzrostlé lípy.

Kaple sv. Anny je kulturní památkou a nachází se v dolní části Záskalí. V roce 1818 ji nechali
vystavět Heinrich a Prokop Hôrberovi, vysvěcena byla o dva roky později. v interiéru kaple
býval v oltářní nice umístěn obraz sv. Anny.

v současné době nedisponuje finančními prostředky na opravu kaple a pravidelnou
údržbu stromů. Z těchto důvodů nabízí část pozemku se stavbou kaple a stromy městu.

Za oddělení životního prostředí a památek převzetí části pozemku doporučuji, jedná se o
významný historický prvek v dané lokalitě.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
463 42 HODKOVICEn.M.
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Ihg. Dana Karmazínová
oddělení životního prostředí a památek
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Inform?ce o p?zeniku l Nahlížení do katastru nemovitostí Stránka č. 1 z l

Informace o pozemku
_Parcelní číslo: 349ň

Obec: Hodkovjce nqd Mohelkou 1564061ln

Katastrální území: Záskalí |640361|

ČÍslo LV: 741

výměra [m']: 445

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku: trvalý travní porost

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Způsob ochrany nemovitosti

Název
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Podíl

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

445

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována Žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

Změna ČIsbvánI parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad [.)ro Lit)eľ"ecký kraj. Katastrální
pracoviště Liberecň

Žárazené údaje mají informativní charakter. 08.03.2019 08:00:00.
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Město Hodkovice nad Mohelkou
náin. T. G. Masaryka l, 463 42 Hodkovice n. M.

rada města

Č. j. : 0330/2019 Hodkovice n. M. 25.03.2019

Návrh na darování pozemku městu

Rada města na svém zasedání dne 13.03.2019 projednala návrh na darováni" pozemku městu a
přijala následující usnesení :

89/19
Rada města projednala návrh na oddělení části pozemku a následné darování městu p.č. 349
(trvalý travní porost) o výměře cca 38 m' v k.ú. Záskalí, který ústně podal pan

63 42 Hodkovice nad Mohelkou. Jedná se o část pozemku, na kterém se
nachází kaplička sv. Anny a tři vzrostlé lípy. Rada města s darováním části pozemku souhlasí
za podmínky geometrického oddělení pozemku na náklady pana Z Po doložení
geometrického oddělení a nabídky na darování pozemku bude věc předána k roZhodnutí
do zastupitelstva města. Rada města pověřuje řešením tohoto bodu Ing. Danu Karmazínovou.

S pozdravem
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Be. Markéta K h a u e r o v á

starostka města
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