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*1) Pozemky – bezúplatný převod
==================================================================
Žádost města Trutnova o bezúplatný převod části p. p. 180/1 (cca 18 + 4 m2) v k. ú. Lhota u
Trutnova, tj. pozemku pod komunikací od ČR – s příslušností hospodařit s majetkem státu pro
Státní pozemkový úřad.

Město Trutnov nechalo vybudovat novou komunikaci ke hřbitovu ve Lhotě u Trutnova.
Odbor majetku města vykoupil a směnil potřebné pozemky dle projektové dokumentace. Po
realizaci a zaměření stavby bylo zjištěno, že část tělesa komunikace se nachází na p. p. 180/1
k. ú. Lhota u Trutnova. Se Státním pozemkovým úřadem byly zahájeny jednání ohledně
převodu zastavěných metrů na město Trutnov.
Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán.
Převod se realizuje na základě žádosti Odboru rozvoje města.

Oddělení pozemků: žádost bude podána podle zákona č. 503/2012 Sb. ve znění pozdějších
dodatků. Zákon nově umožňuje převod pozemků i pod stavbou účelové komunikace.

Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

RM 2016-1232/23

Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod částí p. p. 180/1 (22
m2, pozemek pod komunikací města) k. ú. Lhota u Trutnova do
vlastnictví města Trutnov od ČR – Státního pozemkového úřadu
s tím, že nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem + DPH.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
bezúplatný převod částí p. p. 180/1 (22 m2, pozemek pod
komunikací města) k. ú. Lhota u Trutnova do vlastnictví města
Trutnov od ČR – Státního pozemkového úřadu s tím, že
nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem + DPH.

