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Odkoupení pozemků v k.ú. Tišnov (veřejné prostranství ul. M.
Pavlíkové)
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Kopie katastrální mapy se zákresem

Příloha č. 2

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
schvaluje
odkoupení pozemků v k.ú. Tišnov, a to parc.č. 2466/253 o výměře 762 m2, parc.č.
2466/266 o výměře 430 m2, parc.č. 2466/407 o výměře 22 m2 a parc.č. 2466/436 o
výměře 361 m2 ve spoluvlastnictví [osobní údaj odstraněn] , za kupní cenu
882.000 Kč. Náklady spojené s převodem vlastnictví k pozemkům hradí kupující
město Tišnov.

Zpracováno dne 25.10.2019
Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Rada města Tišnova

Bc. et Bc.
Sukeníková Yara
vedoucí odboru

Ing. Suchomel
Ladislav
referent odboru

Právní garance

Garant

Ing. Souček Karel
místostarosta

Anotace
Předložený materiál navrhuje zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemků tvořící
veřejné prostranství. Jedná se o prostor mezi ulicemi K Čimperku a Marie Pavlíkové.

Důvodová zpráva
Součástí plochy tvořící veřejné prostranství na ulici M. Pavlíkové v Tišnově jsou mimo jiné
i pozemky ve spoluvlastnictví Ing. D. B., Ing. J. B., Ing. J. K. a M. V. o celkové výměře 1.575 m 2.
Po projednání se zástupcem vlastníků je zastupitelstvu města předložen návrh na odkoupení
shora uvedených pozemků za kupní cenu ve výši 560 Kč/m2. Cena byla stanovena znaleckým
posudkem, veškeré náklady spojené s odkoupením pozemků bude hradit kupující město
Tišnov.
Komise majetková Rady města Tišnova na svém zasedání dne 9. 10. 2019 doporučila Radě
města doporučit Zastupitelstvu města Tišnova schválit odkoupení pozemků v k.ú. Tišnov, a to
parc.č. 2466/253 o výměře 762 m2, parc.č. 2466/266 o výměře 430 m2, parc.č. 2466/407 o
výměře 22 m2 a parc.č. 2466/436 o výměře 361 m2 ve spoluvlastnictví Ing. D. B., Ing. J. B., Ing.
J. K. a M. V., za kupní cenu 882.000 Kč. Náklady spojené s převodem vlastnictví k pozemkům
hradí kupující město Tišnov.
Rada města Tišnova na své schůzi dne 23. 10. 2019 doporučila Zastupitelstvu města Tišnova
schválit odkoupení pozemků v k.ú. Tišnov, a to parc.č. 2466/253 o výměře 762 m2, parc.č.
2466/266 o výměře 430 m2, parc.č. 2466/407 o výměře 22 m2 a parc.č. 2466/436 o výměře 361
m2 ve spoluvlastnictví Ing. D. B., Ing. J. B., Ing. J. K. a M. V., za kupní cenu 882.000 Kč. Náklady
spojené s převodem vlastnictví k pozemkům hradí kupující město Tišnov.

