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*1) (ž.č. 254/17) Pozemky - výkup
=============================================================================
Žádost ORM o právní zajištění trvalého záboru pozemků pro investiční akci města Trutnova. Jedná se
o trvalý zábor níže uvedených pozemků za účelem získání stavebního povolení k opravě mostu v k. ú.
Babí.

Oddělení pozemků:
- OMM požádal vlastníky pozemků o prodej částí jejich pozemků dotčených trvalým záborem.
- K dnešnímu dni dali souhlas s prodejem pozemků manželé Bakočovi a pan Šedík. Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových souhlasí s plánovanou rekonstrukcí mostu na p. p. 2828/2
k. ú. Babí, při které dojde k záboru části p. p. 2904 k. ú. Babí za stanovených podmínek. Jednou
z podmínek je, že město podá žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu a až následně po
kolaudaci stavby předloží vlastník stavby mostu do šedesáti dnů po kolaudaci stavby geometrický plán
pro zaměření trvalého záboru jako podklad pro úplatné majetkové vypořádání.
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Předchozí usnesení
Porada vedení
do p or uč uj e
Návrh na usnesení PV
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení
Rada města Trutnova
do p or uč uj e
01.01
zastupitelstvu města schválit výkup pozemků na rekonstrukci mostu na p. p.
2
2828/2 v k. ú. Babí, a to části p. p. 2894/2 o výměře cca 3 m od Bc. Zdeňka
2
Bakoče a Mgr. Gabriely Bakočové, části p. p. 319/1 o výměře cca 9 m od
2
pana Ladislava Šedíka, části p. p. 326/2 o výměře cca 6 m od pana
Miroslava Kaše a paní Jany Kašové vše v k. ú Babí za kupní cenu ve výši
2
2
50,00 Kč/m a části p. p. 2904 o výměře cca 7 m v k. ú. Babí od České
republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu dle
Návrh na usnesení RM
znaleckého posudku. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
s ou h l as í
02.01
s uzavřením bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu za účelem
2
rekonstrukce mostu Babí na části p. p. 2904 (7 m ) v k. ú. Babí s vlastníkem
pozemku – Českou republikou, s příslušností hospodaření pro Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových s tím, že do šedesáti dnů po
kolaudaci stavby předloží vlastník mostu geometrický plán pro zaměření
trvalého záboru p. p. 2904 k. ú. Babí, jako podklad pro úplatné majetkové
vypořádání.
Zastupitelstvo města Trutnova
sc h v al u j e
01.01
výkup pozemků na rekonstrukci mostu na p. p. 2828/2 v k. ú. Babí, a to
2
části p. p. 2894/2 o výměře cca 3 m od Bc. Zdeňka Bakoče a Mgr.
2
Gabriely Bakočové, části p. p. 319/1 o výměře cca 9 m od pana
Návrh na usnesení ZM
2
Ladislava Šedíka, části p. p. 326/2 o výměře cca 6 m od pana Miroslava
Kaše a paní Jany Kašové vše v k. ú Babí za kupní cenu ve výši 50,00
2
2
Kč/m a části p. p. 2904 o výměře cca 7 m v k. ú. Babí od České
republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za
cenu dle znaleckého posudku. Náklady spojené s převodem hradí
nabyvatel.
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