RM_03_M3b1
MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ
Datum projednání v PV

03.02.2020

Datum projednání v RM 10.02.2020
Datum projednání v ZM
Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV
Návrh na usnesení RM
Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Viz níže.

-

Odbor
majetku města

Zpracoval

Blanka Možíšová

Předkládá

Mgr. Tomáš Eichler

Pozemky - záměr města

Přílohy:
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem - ORJ - , položka -.
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 04.02.2020

Podpis vedoucí odboru: Ing. Štěpánka Musilová

1)* (ž.č. 7, 16/20) Pozemky - záměr města - prodej
============================================================
1) Žádost manž. Karla a Evy Weberových o prodej části p. p. 341/2 v k. ú. Oblanov k rozšíření
vlastních pozemků.
2
Žadatelé souhlasí s kupní cenou ve výši dle znaleckého posudku, min. za 150,00 Kč/m .
2) Žádost pana Lukáše Prokopa o prodej části p. p. 341/2 v k. ú. Oblanov k rozšíření vlastních
pozemků.
2
Žadatel souhlasí s kupní cenou ve výši dle znaleckého posudku, min. za 150,00 Kč/m .

Vyjádření ORM:
Odbor rozvoje
města

Vyjádření
z hlediska územního
plánu

oddělení územního
plánování

Vyřizuje

Bez připomínek.
Mgr. Hlíza

z hlediska údržby
komunikací a zeleně

oddělení investic

Odůvodnění

z hlediska
připravovaných investic
města

Pozemek je evidován jako ostatní
komunikace.

Bez připomínek.

Ing. Jelínek

Usnesením RM 2011-957/19 ze dne 12.09.2011 byla schválena úvodní cena pro jednání při prodeji
2
pozemků v integrovaných obcích k rozšíření vlastních pozemků ve výši 150,00 Kč/m .
Cena v místě a čase obvyklá bude zjištěna odhadem tržní hodnoty.
Odd. pozemků:
- na p. p. 341/2 v k. ú. Oblanov se nenachází žádná komunikace, jedná se o travnatý pruh pozemku
mezi pozemky v soukromém vlastnictví,
- pozemek není jako komunikace používán,
- prodejem nedojde k znepřístupnění sousedních pozemků,
- měřením v programu T-mapy, bylo zjištěno, že manž. Weberovi mají zájem o část p. p. 341/2 o
2
2
výměře cca 70,00 m a pan Prokop o část p. p. 341/2 o výměře cca 60,00 m . Přesná výměra bude
zjištěna po zaměření geodetem.

Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Porada vedení
do p or uč uj e
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
so u h l as í
01.01
2
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 341/2 (cca 70,00 m ) v
k. ú. Oblanov manž. Karlu a Evě Weberovým k rozšíření vlastních
pozemků. Náklady spojené s převodem hradí kupující,
01.02
2
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 341/2 (cca 60,00 m ) v
k. ú. Oblanov panu Lukáši Prokopovi k rozšíření vlastních pozemků.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.

Návrh na usnesení ZM

2

