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*1) Pozemky – bezúplatný převod pozemku
=========================================================================
Žádost města Trutnova o bezúplatný převod části p. p. 942/83 v k. ú. Bojiště u Trutnova, tj. pozemku
pod částí komunikace Stará od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který má
příslušnost hospodařit s majetkem státu.
Oddělení pozemků:
- ul. Stará je zařazena do kategorie místní komunikace,
- komunikace se nachází na p. p. 942/5 k. ú. Bojiště u Trutnova v majetku města a na části p. p.
942/83 v majetku ČR. Parcelu 942/5 město získalo darovací smlouvou od Královéhradeckého kraje
v roce 2011.
- Těleso komunikace je ve vlastnictví města Trutnova a údržbu provádějí Technické služby Trutnov.
- Město bude žádat o bezúplatný převod v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích pouze o část pozemku na němž se nachází silnice.
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Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

RM 2019-1130/22
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 bezúplatný převod části p. p. 942/83 (520 m )
k. ú. Bojiště u Trutnova, z majetku státu - od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových do majetku města Trutnova.
Zastupitelstvo města Trutnova
sc h v al u j e
01.01
2
bezúplatný převod části p. p. 942/83 (520 m ), k. ú. Bojiště u Trutnova,
z majetku státu - od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do majetku města Trutnova.
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*2) (ž.č. 26/20) Pozemky - bezúplatný převod pozemků
=========================================================================
Žádost ORM o zajištění převodu pozemků pod stávající pěšinou vniklou podél části komunikace
Hornoměstská. V budoucnu je plánována řádná rekonstrukce pěšiny včetně osazení nového vedení
veřejného osvětlení.
Oddělení pozemků:
2
2
2
- Jedná se o p. p. 317/39 (162 m ), p. p. 317/40 (71 m ) a p. p. 317/41 (464 m ), k. ú. Trutnov,
v majetku České republiky a ve správě Státního pozemkového úřadu.
- Parcely jsou určeny vydaným regulačním plánem Nové Dvory k realizaci veřejně prospěšných
staveb a opatření. Dle §7 odst. 1 písmeno e) zákona č. 503/2012 Sb., (zákon o Státním pozemkovém
úřadu) může obec požádat o bezúplatný převod pozemků.
Snímek z územního plánu:
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Předchozí usnesení
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
2
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod p. p. 317/39 (162 m ), p. p. 317/40
Návrh na usnesení RM
2
2
(71 m ), p. p. 317/41 (464 m ), k. ú. Trutnov, z majetku České republiky, od Státního
pozemkového úřadu do majetku města Trutnova dle zákona č. 503/2012 Sb.
Pozemek je určen regulačním plánem Nové Dvory k realizaci veřejně prospěšných
opatření. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
Zastupitelstvo města Trutnova
sc h v al u j e
01.01
2
2
bezúplatný převod p. p. 317/39 (162 m ), p. p. 317/40 (71 m ), p. p. 317/41 (464
Návrh na usnesení ZM
2
m ), k. ú. Trutnov, z majetku České republiky, od Státního pozemkového úřadu
do majetku města Trutnova dle zákona č. 503/2012 Sb. Pozemek je určen
regulačním plánem Nové Dvory k realizaci veřejně prospěšných opatření.
Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
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