
věc : Zádost o prodej pozemku.

Žádám o odprodej pozemku ve vlastnictví města Hodkovice n. M..
Jako vlastník objektu Č.e. 3 Záskalí Vás žádám o prodej vedlejšího pozemku P.Č. 506/1 1906 m2
Kú : Záskalí [640361]
výše zmíněný pozemek bych rád odkoupil z důvodu ,, zajištění přístupu" na mé pozemky.
Banka mi při žádosti o úvěr dala jako podmínku úvěru přístup k nemovitosti z veřejné cesty . Tuto
podmínku .jsem se snažil splnit pronájmem pozemků od Města Hodkovice.
Tento pronájem mi bankou nebyl uznán s námitkou že nájemní smlouvu lze vypovědět jednostranně a
tudíž mi přístup znovu může být odepřen a je tedy nutné přístup vlastnit.
Mezi pozemky v mém vlastnictví a veřejnou cestou leží uzoučký pruh jiného soukromého vlastníka
jenž tento pozeniek má prý v zástavě a prodat ho nechce a věcné břemeno chůze a jízdy prý jeho
banka neschválí (nebo ho tam nechce on sám a.jen se na banku vymluvil to nevím) .
Tudíž jsem se obrátil o pomoc na Vás s variantou odkupu pozemku na kterém bych mohl zřídit

přístupovou cestu k domu č.e.3 . Předběžný souhlas s prodejem části pozemku manželů Vachunových
, který by následně řešil výše zmíněný přístup, již mám.
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Informace o pozemku l Nahlížení do katastru nemovitostí Stránka č. l z l

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 506/1,7

Obec: Hodkovice nad Mohelkou [564061]ň

Katastrálni území: Záskalí [640361j

Číslo LV: 1

výměra [m']: 1906

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určeni výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku: trvalý travní porost
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Vlastníci, jiní oprávněni

Vlastnické právo

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

Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Název

, zemědělský půdnifond

Seznam BPEJ

bpej výměra

84178n 1906

Omezeni vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

l

Řízení v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

VÍce informaci k cenoyým údajů naleznete v k aplikaci.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrá|nÍ úřad pro Liberecký kral,
Katastrá|ni pracQvištč

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 30.01.2020 10:00:00.
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Inf?rmace,o pozemku l Néhlížení do katastru nemovitostí Stránka č. l z l

Informace o pozemku

Parcelní číslo:

Obec:

Katastrální území:

Číslo LV:

výměra [m']:

Typ parcely:

Mapový list:

Určenívýměry:

Druh pozemku:

505n

Hodkovice nad Mohelkoy [564061]ň

ZQskah [640361j

288

614

Parcela katastru nemovitostí

DKM

Ze souřadnic v S-JTSK

trvalý travní porost
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Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

bpej Výměra

84178n 614

Omezení vlastnického práva

Typ

l Zástavní právo smluvní

Podíl

Jiné zápisy

Nejsou evidovány Žádné jiné zápisy.

ŘÍzenÍ, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrálni úřad QřQ Liberecký kraj,
Katastrální RracQvišrě Liberecn

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 02.12.2019 10:00:00.
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