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*1) Pozemky – směna
=============================================================================
2
Žádost města Trutnova o směnu části p. p. 1865/1 (552,00 m ) v k. ú. Trutnov v majetku společnosti
2
H&D Property Investment s.r.o. (IČO 1412469) za pozemky města, tj. p. p. 1909/3 (466 m ) a p. p.
2
1882/2 (86 m ) v k. ú. Trutnov.
Oddělení pozemků:
- Oddělení pozemků bylo požádáno Odborem rozvoje města o zajištění směny pozemků. Na
požadované části p. p. 1865/1, k. ú. Trutnov, je odstavná plocha pro kontejnery, dopravní zrcadlo a
společnost VAK a.s. by zde měla vybudovat čerpací stanici. Pozemek je v katastru nemovitostí
veden jako orná půda.
- Nabízené pozemky se nacházejí ve stejné lokalitě, navazují na p. p. 1865/1 v k. ú. Trutnov a leží
mezi pozemky společnosti H&D Property Investment s.r.o. Dle územního plánu mají všechny
pozemky stejné využití – zemědělská půda. Parcela č. 1882/2 je v KN vedena pod druhem pozemku
trvalý travní porost. Parcela č. 1909/3 je vedena jako ostatní plocha, způsob využití neplodná půda.

1

Záměr dle usnesení RM č. 2019-242/6 byl zveřejněn od 13.03.2019 do 29.03.2019. K záměru nebyla
doručena žádná jiná nabídka ani připomínka.

Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

RM č. 2019-242/6, 2019- 434/9
Porada vedení
do p or uč uj e
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
do p or uč uj e
01.01
2
zastupitelstvu města schválit směnu části p. p. 1865/1 (cca 552,00 m )
v k. ú. Trutnov v majetku společnosti H&D Property Investment s.r.o. za
2
2
pozemky města, tj. p. p. 1909/3 (466,00 m ) a p. p. 1882/2 (86,00 m ) v k.
ú. Trutnov bez doplatku s tím, že náklady spojené se směnou budou
hrazeny každou smluvní stranou z jedné poloviny.
Zastupitelstvo města Trutnova
sc h v al u j e
01 . 01
2
směnu části p. p. 1865/1 (cca 552,00 m ) v k. ú. Trutnov v majetku
společnosti H&D Property Investment s.r.o. za pozemky města, tj. p.
2
2
p. 1909/3 (466,00 m ) a p. p. 1882/2 (86,00 m ) v k. ú. Trutnov bez
doplatku s tím, že náklady spojené se směnou budou hrazeny
každou smluvní stranou z jedné poloviny.
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