Město Břeclav
ODBOR MAJETKOVÝ
Vyvěšeno: 23. 5. 2022
Sejmuto:
Zastupitelstvo města Břeclavi na svém 27. zasedání dne 30. 3. 2022 schválilo, a na základě toho
zveřejňuje

ZÁMĚR SMĚNY
pozemku p. č. 418/1 o výměře 351 m2 a částí pozemků p. č. 419/3 o výměře cca 390 m2,
p. č. 420 o výměře cca 120 m2 a p. č. 433/1 o výměře cca 2500 m2, vše v k. ú. Břeclav,
ve vlastnictví města Břeclav,
za
části pozemků p. č. st. 2739/4 o výměře cca 25 m2, p. č. st. 2739/2 o výměře cca 10 m2,
p. č. 3636/4 o výměře 25 m2 a p. č. 3636/62 o výměře cca 65 m2, vše v k. ú. Břeclav,
ve vlastnictví jiného subjektu,
s finančním dorovnáním.
Upřesňující informace:
Pozemky ve vlastnictví města se nachází v lokalitě ,,Vránův mlýn“ v Břeclavi. V územním plánu se
pozemky p. č. 419/3 a p. č. 420 nachází v ploše S – plochy smíšené obytné, pozemek p. č. 433/1 se
nachází v ploše H – plochy vodní a vodohospodářské a v ploše ZS – plochy zeleně – zeleň sídlení
(veřejná, izolační, parková), a pozemek p. č. 418/1 se nachází v ploše ZS – plochy zeleně – zeleň
sídlení (veřejná, izolační, parková).
Pozemky ve vlastnictví jiného subjektu se nachází na nábř. Komenského v Břeclavi. V územním plánu
jsou vedeny částečně v ploše Cb – plochy občanského vybavení – plochy vybavenosti komerční
a částečně v ploše VP – plochy veřejných prostranství.
V rámci směny bude k pozemkům p. č. 433/1 a p. č. 418/1 ve prospěch města Břeclav zřízeno věcné
břemeno k zajištění veřejného přístupu k vodní ploše.
Směna se uskutečňuje dle platných Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav.
Podrobnější informace o směně lze získat na tel. čísle 519 311 386 (Lenka Starnovská).
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 7. 6. 2022.
Město Břeclav dále sděluje, že v rámci projednávání směny v orgánech obce a při případném uzavření
smlouvy budou zpracovávány osobní údaje účastníků směny. Bližší informace je možné získat na
webových stránkách města Břeclav, https://breclav.eu/urad/ochrana-osobnich-udaju-gdpr, případně na
úřední desce Městského úřadu Břeclav.
Město Břeclav upozorňuje, že je oprávněno od záměru směny odstoupit.

Ing. Čestmír Blažek v. r.
vedoucí odboru
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