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1) Pozemky – bezúplatný převod
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Žádost města Trutnova o bezúplatný převod p. p. 419 (1171 m ), části p. p. 418 (cca 950 m ) a p. p.
2
444/4 (784 m ) v k. ú. Dolní Staré Město od Státního pozemkového úřadu.

Oddělení pozemků:
- O zajištění převodu p. p. 419 a části p. p. 418 byl Odbor majetku města požádán ORM z důvodu
plánované rekonstrukce komunikace Anenská.
- Při zpracování materiálu bylo nově zjištěno, že část ulice Hornoměstská se nachází na p. p. 444/4
k. ú. Dolní Staré Město.
- O převod bude žádáno podle § 7 zákona č. 503/2012 Sb.
- Jedná se o bezúplatný převod pozemků pod stavbou účelové komunikace, která je v majetku města.
- Výkup stavby komunikace na části p. p. 418 byl dokončen v roce 2018.
- Jedná se o komunikaci do nové zástavby rodinných domků.
- Dle sdělení geodetky má požadovaná část parcely č. 418 předběžně výměru 630 m2.

Předchozí usnesení

RM č. 2018 - 937/18
Porada vedení
d o por uč uj e
Návrh na usnesení PV
0 1. 0 1
radě města přijmout níže uvedené usnesení
Rada města Trutnova
d o por uč uj e
01.01
Návrh na usnesení RM zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod p. p. 444/4 (784 m2), p. p. 419
2
2
(1171 m ) a části p. p. 418 (cca 950 m ) v k. ú. Dolní 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
Návrh na usnesení ZM bezúplatný převod p. p. 444/4 (784 m ), p. p. 419 (1171 m ) a části p. p. 418
2
(cca 630 m ) v k. ú. Dolní 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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