Město Žďár nad Sázavou

VYHLAŠUJE ZÁMĚR
Evidenční číslo záměru:
Z-160/2021-OP
Zpracoval odbor:
majetkoprávní
Zodpovídá:
M. Dvořáková

Vyvěšeno:
Sňato:
Uzávěrka:
Tel.:

27.04.2021
28.05.2021
27.05.2021
566688171

Obsah: směna pozemků
- ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár
nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to p. č. 8070/14 – orná půda ve
výměře 173 m2 a části p. č. 8071/2 – trvalý travní porost ve výměře cca 470 m2 (dle
mapového podkladu) za id. 1/2 pozemku p. č. 8077 - ostatní plocha, zeleň ve výměře
652 m2 ve spoluvlastnictví fyzických osob, zapsaného v katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár
nad Sázavou na LV č. 3372, obec Žďár nad Sázavou - vše v k. ú. Město Žďár v
lokalitě Klafar, ZR 8 – za účelem rozšíření pozemků bezprostředně přiléhajících k
pozemkům ve spoluvlastnictví žadatelky s tím, že rozdíl v hodnotě směňovaných
pozemků bude žadatelkou městu uhrazen
Přesná výměra směňované části pozemku p. č 8071/2 bude určena po zaměření
oddělovacím GP.

Upozornění:
Písemné reakce na vyhlášený záměr přijímá sekretariát starosty na
Městském úřadě ve Žďáře nad Sázavou v zalepených obálkách výrazně
označených číslem záměru nejpozději do termínu uzávěrky záměru
včetně.
Fyzická osoba, která je subjektem údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR 2016/679 dává
podáním přihlášky na záměr městu Žďár nad Sázavou souhlas ke zpracování svých osobních údajů.
Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který
budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony.

Schválil:
Ing. Martin MRKOS, ACCA, v. r.
starosta města

13.4.2021
uživatel anonymní
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žadatelky
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