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Město Břeclav
Vyvěšeno: 27. 3. 2018
Sejmuto:

Zastupitelstvo města Břeclavi na svém 25. zasedání dne 19. 3. 2018 schválilo, a na základě toho
zveřejňuje

ZÁMĚR UZAVŘENÍ DODATKU Č. 1
ke smlouvě o budoucí smlouvě směnné č. OM/193/2017, ze dne 21. 7. 2017,
uzavřené se společností FUERTES I s. r. o., se sídlem Bmo-Královo Pole,
Palackého třída 916/158.
Upřesňující informace:
Předmětným dodatkem bude upraven rozsah výměr předmětu budoucí směny a podmínek budoucí
směny, a to tak, že předmětem budoucí směny bude směna částí pozemků p.č. 2178/98, p.č. 2178/99
a p. č. 2178/101, vše v k. ú. Charvátská Nová Ves, o celkové výměře cca 2592 m2, za část pozemku
p. č. 2177/1 v k. ú. Charvátská Nová Ves, o výměře cca 4344 m2, ve vlastnictví města Břeclav.
Součástí smlouvy bude požadavek zachovat v rámci realizace investičního záměru 32 parkovacích
stání, z toho 27 parkovacích míst bude vybudováno na části pozemku p. č. 2177/1 vk. ú. Charvátská
Nová Ves, která zůstane v majetku města, a 5 parkovacích stání bude vybudováno na části pozemku
p. č. 2177/1 v k. ú. Charvátská Nová Ves, která bude v rámci směny převedena společnosti, přičemž
tato budou označena a vyhrazena pro rezidenty.
Jedná se o pozemky v lokalitě za sídlištěm Na Valtické v Charvátské Nové Vsi, na kterých má být
vybudována širokosortimentní prodejna a nájemní maloobchodní jednotky.
Budoucí směna se uskutečňuje dle platných zásad pro nakládání s nemovitým majetkem města
Břeclav. Podrobnější informace o budoucí směně lze získat na tel. čísle 519 311 386 (Lenka
Starnovská).
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Zájemci mohou své návrhy a připomínky podávat písemně na adresu:
Městský úřad Břeclav, Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, PSČ 690 81, odbor majetkový,
Lenka Starnovská, a to do 12, 4.2018.

MĚSTO BŘECLAV
majetkový odbor
nám.T.G. Masaryka 3
PSČ 690 81
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Ing. Čestmír Blažek
vedoucí odboru majetkového

