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1) Pozemky – bezúplatný převod pozemků
=============================================================================
2
2
Žádost města Trutnova o bezúplatný převod pozemků tj, p.p. 1337/3 (127 m ), p. p. 1335/5 (225 m )
2
a části p. p. 1335/3 (cca 45 m ) v k. ú. Horní Staré Město od Státního pozemkového úřadu.
Okrově – požadované pozemky
Zeleně – pozemky města

Oddělení pozemků:

- O zajištění převodu pozemků byl Odbor majetku města požádán ORM z důvodu plánované
rekonstrukce komunikace Nad Jezem.
- O převod bude žádáno podle §7 zákona č. 503/2012 Sb.
- Jedná se o bezúplatný převod pozemku pomocného ke stávající komunikaci. Vlastníkem
komunikace Nad Jezem je město Trutnov.

Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

RM 2018 - 867/17
Porada vedení
d o por uč uj e
0 1. 0 1
radě města přijmout níže uvedené usnesení
Rada města Trutnova
d o por uč uj e
01.01
2
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod p.p. 1337/3 (127 m ), p. p.
2
2
1335/5 (225 m ) a části p. p. 1335/3 (cca 45 m ) v k. ú. Horní Staré Město
z vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Státní pozemkový úřad do majetku
města Trutnova s tím, že náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
Zastupitelstvo města Trutnova
sc h v al u j e
01.01
2
2
bezúplatný převod p.p. 1337/3 (127 m ), p. p. 1335/5 (225 m ) a části p. p.
2
1335/3 (cca 45 m ) v k. ú. Horní Staré Město z vlastnictví ČR s právem
hospodaření pro Státní pozemkový úřad do majetku města Trutnova s tím,
že náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
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2) Pozemky – dohoda
============================================================================
Žádost města Úpice o podpis Dohody o změně hranic obcí.
Odůvodnění:
Navržená změna obecní hranice přizpůsobuje průběh stavu v terénu. Dle plánu společných zařízení
odsouhlaseného Zastupitelstvem města Úpice se jedná o cestu HC2. Obce se dohodly, že nová
obecní hranice půjde po pravé straně cesty až do vzdálenosti cca 75m, kde kolmo přechází na levou
stranu cesty a pokračuje až k obecní hranici lesa.
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Příloha:

4

Tyrkysově je označen blok přecházející z k. ú. Radeč do k. ú. Starý Rokytník.
Zeleně je označen blok přecházející z k. ú. Starý Rokytník do k. ú. Radeč.

Oddělení pozemků:
Změna hranice obcí se netýká pozemků v majetku města Trutnova. Pozemky, které budou přecházet
do katastru druhého města jsou státní, města Úpice a fyzické osoby.

Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

RM č. 2018 - 868/17
Porada vedení
d o por uč uj e
0 1. 0 1
radě města přijmout níže uvedené usnesení
Rada města Trutnova
d o por uč uj e
01.01
zastupitelstvu města schválit uzavření Dohody o změně hranic obcí mezi
městem Úpice a městem Trutnov dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo města Trutnova
sc h v al u j e
01.01
uzavření Dohody o změně hranic obcí mezi městem Úpice a městem
Trutnov dle předloženého návrhu.
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