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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.

Prodej části pozemku parc.č. 193/1 v k.ú. Hájek u Tišnova
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
schvaluje
prodej části pozemku v k.ú. Hájek u Tišnova parc.č. 193/1, oddělené geometrickým
plánem č. 165-192/2016 a označené novým parcelním č. 193/3 o výměře 33 m2,
[osobní údaj odstraněn] , za kupní cenu ve výši 8.780 Kč. Náklady spojené s převodem
pozemku hradí kupující.
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Anotace
Obsahem materiálu je prodej části pozemku v k.ú. Hájek u Tišnova parc.č. 193/1 o výměře 33
m2 vlastníkovi sousedních nemovitostí.

Příloha č. 1

Důvodová zpráva
Vlastník pozemků parc.č. 199, parc.č. 200 a parc.č. 201 v k.ú. Hájek u Tišnova žádá o prodej
části pozemku parc.č. 193/1, která leží mezi pozemky parc.č. 199, parc.č. 200 a parc.č. 201.
Jedná se o pás cca 1 m široký.
Na uvedeném pozemku nejsou umístěny žádné sítě. Bylo prověřeno, že pozemek není určen
pro využití jako protipožární ulička.
Osadní výbor Hájek/Hajánky s prodejem souhlasí.
Komise majetková Rady města Tišnova na svém jednání dne 18. 10. 2016 doporučila Radě
města Tišnova schválit vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 193/1 o výměře
cca 30 m2 V. Š., bytem B.
Komise majetková dále doporučila schválit prodej pozemku za kupní cenu stanovenou
na základě znaleckého posudku + úhradu nákladů spojených s prodejem. Daň z nabytí
nemovitých věcí bude hrazena v souladu se zák. č. 254/2016 Sb.
Rada města Tišnova na své schůzi dne 30. 11. 2016 schválila vyhlášení záměru prodeje části
pozemku v k.ú. Hájek u Tišnova parc.č. 193/1, oddělené geometrickým plánem č. 165192/2016 a označené novým parcelním č. 193/3 o výměře 33 m2, V. Š., bytem B.
Záměr vyvěšen na úřední desce: 1. 12. 2016
sňat bude bezprostředně před termínem konání zastupitelstva města, na kterém bude prodej
části pozemku schvalován.
Znaleckým posudkem č. 4030-250/2016 ze dne 22.11.2016 byl pozemek parc.č. 193/3 v k.ú.
Hájek u Tišnova oceněn částkou 8.780 Kč.
Rada města Tišnova na své schůzi dne 25. 1. 2017 doporučila Zastupitelstvu města Tišnova
schválit prodej části pozemku v k.ú. Hájek u Tišnova parc.č. 193/1, oddělené geometrickým
plánem č. 165-192/2016 a označené novým parcelním č. 193/3 o výměře 33 m2, V. Š., nar.
……………, trvale bytem F. 1179/56, B., za kupní cenu ve výši 8.780 Kč. Náklady spojené
s převodem pozemku hradí kupující.

