
Město Hodkovice nad Mohelkou
Nám. T.G. Masaryka 1
463 42 Hodkovice n.M.

Rada města

Vážená Rado města Hodkovice nad Mohelkou,
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Příloha:

Žádám Vás o odprodej nebo částečnou výměnu parcely č. 313/1. Jedná se asi o 50 běžných metrů (sousedící
s pozemky 311/2, 312/2 a 310). Tato parcela je vedená jako cesta ve vlastnictví města. Náklady na rozdělení
pozemku a vyměření uhradím. Předmětem výměny jsou silniční panely položené na pozemku Č.112. Panely jsou
mým majetkem, jedná se asi o 11 silničních panelů.

Se srdečným pozdravem,



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

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 313/1n

Obec: Hodkovice nad Mohelkou [564061]n

Katastrálni území: Hodkovice nad Mohelkou [640jl44]

Číslo LV: 1

výměra [m']:

Typ parcely:

Mapový Ĺist:

Určení výměry:

Způsob využití:

Druh pozemku:

Vlastníci, jiní oprávnění

531

Parcela katastru nemovitostí

DKM

Graficky nebo v digitalizované mapě

ostatní komunikace

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.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řizení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává KaCa$trálnÍ ýřad pŕQ Liherecký kraj,
Katastrá|ní praCoviš¢Č Liherecn

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 30.01.2020 08:00:00.

© 2004 -2020 Český úřad zeměměřický a katastrálnIn , Pod sÍdliŠ\Čm KQĹ?Y|ÍSY, 18211 práha sa
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na .

Verze aplikace: 5.6.0 build O
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Informace o pozemku

Parcelní číslo:

Obec:

Katastrálni území:

Číslo LV:

výměra [m']:

Typ parcely:

Mapový list:

Určeniyýměry:

Způsob využiti:

Druh pozemku:

Vlastníci, jiní oprávněni

1i2n

Hodkovice nad Mohelkou 1564061]n

Hodkovice nad Mohelkou [640344]

l

154

parcela katastru nemovitosti
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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.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ

Změna yýměr 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 KatastrálnĹ úřad jjřn Liberecký krai,
Kntastrá|ní prií'n\/jšt"ě Liberecn

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 22.01.2020 08:00:00.

© 2004- 2020 ČCSKY úřŕ'l1 7eměměřirkÝ i' ,PDd sidllšrém 1Sm)/9 18211 pmha 8e7
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasí|ejte přímo na j';jich e-mail adreSun.

Verze aplikace: 5.5.9 build O
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INTERNÍ SDĚLENÍ
Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou

Datum : 6.2.2020
Od : Bc. Ivana Brychcíová
Věc: vyjádření

Pro : SÚ

Rada města projednala na svém zasedání dne 29.1.2020 žádost o koupi části pozemku a přijala
následující usnesení :

17/20
Rada města projednala žádost o částečnou výměnu za panely nebo prodej části pozemku města
p.č. 3 13/1 (ostatní plocha) o výměře 531 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podal pan
Zdeněk Bláha, bytem Kostelní vrch 587, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou. Jedná se o pozemek
o výměře cca 175 m2.
Rada města pověřuje starostku města jednáním se žadatelem ve věci doplnění žádosti o důvod
využití a pověřuje tajemnici předložením stanoviska stavebního úřadu.

Prosím Vás o předložen stanoviska k uvedenému případu.

Bc. Ivana Biychcíová
tajemnice MěÚ

Příloha: Žádost o odkoupení pozemku + 3 mapy
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Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou
nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice n. M.

rada města
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Č. j. : 0402/2020 Hodkovice n. M. 5.02.2020

Rada města na svém zasedání dne 29.01.2020 projednala Váši žádost o částečnou výměnu nebo
odprodej části pozemku města a přijala následující usnesení :

17/20
Rada města projednala žádost o Částečnou výměnu za panely nebo prodej části pozemku města
p.č. 313/1 (ostatní plocha) o výměře 531 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podal pan
Zd , 463 42 Hodkovice nad Mohelkou. Jedná se o pozemek
o výměře cca 175 m2.
Rada města pověřuje starostku města jednáním se žadatelem ve věci doplnění žádosti o důvod
využití a pověřuje tajemnici předložením stanoviska stavebního úřadu.

S pozdravem
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Ihg. Markéta K h a u e r o v á
starostka města
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tel :485 145 353 tajemnik@hodkovicenm.cz www.hodkovicenm.cz


