
INSTITUCE:  OBEC HAMRY NAD SÁZAVOU, 
   Hamry nad Sázavou 322, 591 01 Žďár nad Sáz. 
 

VĚC: Žádost o odkup části obecního pozemku parc. č. 344/15 v K.Ú.  
Najdek na Moravě 

 
 Dobrý den.  
Chtěl bych touto cestou požádat zastupitelstvo obce Hamry nad Sázavou o 
projednání mého záměru odkupu části obecního pozemku parc. č. 344/15 
v katastrálním území Najdek na Moravě. Parcela dle informací z katastru nemovitostí 
má výměru 278 m2, je vedena jako druh orná půda. 
 
Důvod požadavku na odkup části zmíněné parcely je následující: Na mém pozemku 
rodinného domu parc. č. 351/1 v K.Ú. Najdek na Moravě je postavena starší 
doplňková stavba kolny (zahradního domku), na který navazuje stávající oplocení 
pozemku. V nedávné době byl k tomuto domku přistavěn přístřešek pro parkování 2 
osobních vozidel v místě sjezdu na náš pozemek. Záměrem je starší zahradní domek 
opravit (zrekonstruovat) a společně s parkovacím přístřeškem dodatečně povolit na 
stavebním úřadu. V dobré víře, soudě podle stávající pozice plotu, jsme umístili 
přístřešek na okraj naší parcely. Později při pořizování dokumentace stavby jsme 
zjistili, že menší část stavby přístřešku pro parkování je umístěna na obecní parcele 
č.344/15. Jde o 3 dřevěné sloupy přístřešku a přesah pultové střechy. Stavba 
zasahuje do pásu kolem asfaltové komunikace, nezasahuje však do komunikace 
samotné. Provozu na komunikaci nebrání. Z tohoto důvodu bychom rádi od obce 
Hamry nad Sázavou odkoupili příslušnou část plochy pozemku. K žádosti přikládáme 
2 varianty zákresu do katastrální mapy. V první variantě je vyznačena plocha 7 m2, 
což je vlastně celá plocha sjezdu na pozemek mezi komunikací a hranicí parcely, 
tedy přes celou šířku pásu kolem komunikace. Ve druhé variantě jde o plochu 4 m2, 
což je pouze plocha, kterou zasahuje konstrukce přístřešku. 
 
Žádáme Vás tímto o projednání možnosti odprodeje příslušné části pozemku obce, o 
zvážení, která z variant je přijatelnější. 
Jako přílohu žádosti přikládáme výkresy situací a zákresy ploch pozemku do 
katastrální mapy. 
  
 Za Váš vstřícný přístup předem děkujeme.  
 

Ing. Milan NECHUTA 
       Č.p. 393 
       591 01 Hamry nad Sázavou 
       Tel.: 602 151 145 
 
       
          

V Hamrech nad Sázavou dne 18. 8. 2022 


