
věc : Změna žádosti o prodej pozemku.

MĚSTSKÝ tKĹAij C dopor
HODKOVICE n.z.d Mcm2ikcu

Zpŕäccŕv.

Dne· 2 'l -02- 2320 Zu,
C, j MUHC,M. UH.ma'

7-"7'

Dne 15.1.2020 jsem na radě města žádal o odprodej pozemku P.Č. 506/1 1906 m2
Kú : Záskalí [640361] z důvodu zajištění přístupu na mé pozemky. Tento důvod pominul když paní starostka pro
mne vyjednala věcné břemeno u pana Pilaře za což děkuji.
Můj zájem o získání pozemku však stále trvá.
Při jednání o prodeji padl názor že město nemůže prodat veškerý svůj majetek jelikož by pro příští generace nic
nezůstalo, toto mne přivedlo k nápadu jak tuto situaci vyřešit.
Změním svou žádost o prodej na žádost o směnu pozemku za jiný tak aby to bylo výhodné pro město.
Nabízím k výměně pozemky o výměře 3356 m 2 za pozemek 1906 m2
Pozemek číslo 523 o výměře 1258 m2 v kú Záskalí
Podíl 1/3 na pozemcích Parcely č. 425/3, 483/5, 493/2 KÚ Petrašovice o celkové výměře 6294 m2 výměra
prodávané části je tedy 2098 m2
Pozemky jsou zatím nabídce RK a v případě souhlasu rady bych je odkoupil a následně pak směnil.
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Informace o pozemku : Nahlížení do katastru nemovitostí Stránka č. 1 z 1

Informace o pozemku
l Parcelní čÍslo:

Obec:

Katastrální území:

Číslo LV:

Výměra [m']:

Typ parcely:

Mapový list:

Určení výměry:

Druh pozemku:

Vlastníci, jiní oprávnění

425/3ň

Bilá 1563901]n

petrašovice [719641]

191

452

Parcela katastru nemovitosti

KMD

Graficky nebo v digitalizované mapě

orná půda

é^" \

a

l: ?6

10 2U 30 405Om ;

Vlastnické právo

českomoravská pozemková s. r. o., pýchavková 268/3, Pitkovice, 10400 Praha 10

Fl

Podíl

1/3

2/3

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdnífond

Seznani BPEJ

bpej Výměra

74702 n 452

Omezeni vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

ŘÍzenÍ, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

VÍce informací k cenovým údajů naleznete v k aplikaci.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Kata$trá|ní úřad pro Liberecky kraj,
Katast[á!ní Rracov]ště l iberecn

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 24.02.2020 14:00:00.

© 2004- 2020 český úřad "pmřméřl'kÝ Pod sÍd|jšl'ěm 1&qq/9 KoMĹSY 1M1 prnhn gn
Podáni určená katastrálním úřadům a pracovištím zasÍĹejte přímo ria iejich e-mail a¢resun.

Verze aplikace: 5.6.0 build O

https://nahlizenidokn.cuZk.cdZobrazObjek.aspx?encrypted=Eu_nITbdbTFqBLyGaeii... 24.2.2020



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

Informace o pozemku

Parcelní čIsk:

Obec:

Katastrálni území:

Číslo LV:

výměra [m']:
Typ parcely:

Mapový list:

Určení yýměry:

Druh pozemku:

Vlastníci, jiní oprávnění

4S3/Sn

Bílá [5639011n

Petrašovice [719641]

191

3708

Parcela katastru nemovitosti

KMD

Graficky nebo v digitalizované mapě

trvalý travní porost

" "" \

" .

,.

\

. l , ,.

, 1:2867
O 40 60 QQ m

Vlastnické právo

českomoravská pozemková s. r. o., pýchavková 268/3, Pitkovice, 10400 Praha 10
Podíl

1/3

2/3

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdnifond

Seznam BPEJ

l bpej výměra

77769<7 40

74702<7 3668

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

VIce informaci k cenovým údajů naleznete v k aplikaci.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Ka[astrá|ni úřad PřQ Liberecký kraj,
KataStŕálnľ pracQviště Liberecn

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 24.02.2020 14:00:00.

© 2004- 2020 český ůřQQ 'emčměřický a katasu'álnÍn , Pod sIdlištěm 1800/'9, KqW|ĺsy, 18211 praha Sň
podáni určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na

Verze aplikace: 5.6.0 build O

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=1ltisdF2KudkBDnjQF-Uz... 24.2.2020



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

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 493/2n

Obec: B'lá [563901]ň

Katastrální území: Petrašovice [719641]

Číslo LV: 191

výměra [m']: 318

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Mapový list: KMD

Určenivýměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku: trvalý travní porost

Vlastníci, jiní oprávněni

l Vlastnické právo

českomoravská pozemková s. r. o., pýchavková 268/3, Pitkovice, 10400 Praha 10

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdnífond

Seznam BPEJ

bpej výměra

285

74702ň 33

Omezeni vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení,

W
~

mo
a

O 1 30 40 SOm

Podíl

1/3

2/3

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
vÍce informaci k cenovým údajů naleznete v k aplikaci.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrá|ní úřad pro Liberecký kraj,
KátástráhH pracoviš\g ech

Zobrazené údaje maji informativní charakter. PĹatnost k 24.02.2020 14:00:00. "

© 2004 -2020 ¢CSKÝ úřad zeměměřiCký Pod sIdtištém 1SQQ/9, 18211 Praha 8h
Podáni určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na ihiich e-mal|

Verze aplikace: 5.6.0 build O

htlps://nahlizenidokrLcuzk.cz/ZobrazObjek.aspx?encrypted=ssI60dXaDBaVQgtglI_J4... 24.2.2020



Informace o pozemku l Nahlíženi do katastru nemovitostí Stránka č. 1 z l

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 523H

Obec: Hodkovice nad Mohelkou [564061]ň

KatastrálnI území:

Číslo LV:

výměra [m']:

Typ parcely:

Mapový list:

Určenívýměry:

, Způsob využití:

Druh pozemku:

Vlastníci, jiní oprávněni

ZáSka|i

806

1258

Parcela katastru nemovitosti

DKM

Ze souřadnic v S-JTSK

ostatní komunikace

ostatní plocha

" "\ " ' ' \ \
, . ., , \
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Y'KY '."' '.,' l'

Vlastnické právo

KAHORO s.r.o., Humpolecká 1886/26, Krč, 14000 Praha 4

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Podíl

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezeni.

jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

ŘÍzenÍ, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
vÍce informaci k cenovým údajů naleznete v k aplikaci.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitosti ČR vykonává Katastrálni úřad pro Lihe'ecký kra|,
KatastrálnI Rracoviště LibereC n

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 24.02.2020 14:00:00.

© 2004- 2020 český ljřad zemčmčřický a katastränIn , Pod sídlištěm 1$QQ/9, KobYlisV, 1S211 prah? 8ř
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na ieiich e-mai|

Verze aplikace: 5.6.0 build O

https://nahlizenidokn.cuzk.c7jZobrazObjekt.aspx?encUpted=rItUX9L9FUO18IfbXGT... 24.2.2020
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