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Věc: Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec

Ostrava (ul. Českobratrská)
 
Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1:   územní informace, letecký snímek žádost, stanoviska MOb
Příloha č. 2:   developerský projekt
Příloha č. 3:   výpis z LV č. 2577, č. 3000
Příloha č. 4:   žádost ze dne 2. 6. 2020
Příloha č. 5:   stanovisko MAPPA

Návrh usnesení:
 
Zastupitelstvo města
k usnesení č. 05294/RM1822/78

(č. usnesení) (zn. předkl.)
29

 
1) rozhodlo
o záměru města prodat
pozemek parc. č. 1294/2
pozemek parc. č. 1294/3
oba ve vlastnictví statutárního města Ostravy
pozemek parc. č. 1310/37
pozemek parc. č. 3559/11
oba ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava
a Přívoz,
vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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a zároveň si vyhrazuje právo tento záměr pro kterýkoliv z těchto pozemků (tedy jeden nebo
i vícero uvedených pozemků) kdykoliv zrušit a zároveň si vyhrazuje rozhodnutí o prodeji
pozemků svěřených městskému obvodu

 

Projednáno s: dne 24. 11. 2020
v radě města
 

 

V Ostravě dne 26.11.2020
 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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