MĚSTO POBĚŽOVICE
náměstí Míru 47, 345 22 Poběžovice
tel.: 379 497281, fax: 379 497211, e-mail: tajemnik@pobezovice.cz, www.pobezovice.cz

tajemník Městského úřadu Poběžovice
v Poběžovicích 19.7.2019

Datovaný přehled úkonů v souvislosti s žádostí p. Jiřího Čady o odkup
pozemku ve vlastnictví města
21. 8. 2018

27. 9. 2019

4. 10. 2018

Přijata Žádost p. Jiřího Čady, bytem Finská 81 Poběžovice o odkup
pozemku ve vlastnictví města dle přiloženého plánku
25. zasedání ZM - přijato usnesení ZM-25-18.09.25-14
ZM schvaluje záměr města prodat část pozemku p.č. 668/1, o výměře
cca 25 m2 v k. ú. Poběžovice u Domažlic, a ukládá starostovi zajistit
geometrické zaměření a vyhotovení znaleckého posudku.
Na úřední desce města zveřejněn Záměr města prodat část pozemku p.
č. 668/1 v k. ú. Poběžovice

31. 10. 2018

Ustanovující zasedání ZM – zvoleno nové vedení města a nové
Zastupitelstvo města Poběžovice.

6. 12. 2018

1. zasedání ZM – informace o objednání vypracování GP do poloviny
prosince 2018.

16. 1. 2019

Informace pro vedení města Poběžovice od společnosti Sudop Project
Plzeň a.s., že vzhledem ke zpracované PD v dané části města
nedoporučují odprodej části předmětného pozemku z důvodu
přítomnosti stožáru vedení silnoproudého kabelu a plynové přípojky.
Z toho vyplývají ochranná pásma kolem těchto zařízení a zákaz
oplocení daného prostoru.

7. 3. 2019

2. zasedání ZM – přijato usnesení ZM-2-19.03.07-32
ZM trvá na záměru města prodat část pozemku p. č. 668/1 v k. ú.
Poběžovice u Domažlic a ukládá starostovi informovat zájemce o
omezeních, plynoucích z umístění inženýrských sítí na pozemku, či v
jeho těsné blízkosti.

17. 4. 2019

Zaměřování pozemku pro vytvoření Geometrického plánu společností
Agroreal CZ s.r.o.
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24. 4. 2019

13. 6. 2019

20. 6. 2019

Doručen hotový Geometrický plán č. 830-206/2019 s Výkazem
dosavadního a nového stavu údajů Katastru nemovitostí.
Doručen hotový Znalecký posudek č. 3042/42/2019 o ceně pozemku
ostatní plochy p. č. dle GP 668/1 díl A v k.ú. Poběžovice u Domažlic,
který vznikne oddělením z pozemku p.č. 668/1. Ocenění provedeno
„cenou obvyklou“ ve smyslu definice uvedené v § 2, odst. 1 zákona č.
151/1997 Sb., o oceňování majetku. Stavební pozemek oceněný dle § 4
odst. 1 na základní cenu 400,-Kč/m2
5. zasedání ZM – přijato usnesení ZM-5-19.06.20-21
ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 668/1, odděleným dle
geometrického plánu č. 830-206/2019 dílem „A“ o výměře 22 m2, druh
pozemku ostatní plocha, v k. ú. Poběžovice u Domažlic do společného
jmění manželů Jiřího a Ivany Čadových, bytem Finská 81, Poběžovice,
za cenu v čase a místě obvyklou ve výši 400 Kč za 1 m2 (celkem za cenu
8.800,- Kč), která je stanovena znaleckým posudkem a ukládá
starostovi vypracovat kupní smlouvu podle tohoto usnesení a tu jménem
obce uzavřít, přičemž kupující uhradí náklady na vyhotovení znaleckého
posudku, vyhotovení geometrického plánu a za vklad do katastru
nemovitostí.

Ing. Pavlína Vejvančická, Ph.D.
tajemník MěÚ

IČO: 00253669, DIČ: CZ253669, číslo účtu: 0762088379/0800

