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*1) (ž.č. 72/20) Pozemky – pronájem
=============================================================================
2
Žádost pana Jaroslava Němečka o pronájem části p. p. 1791/4 (8 m ) v k. ú. Trutnov za roční
nájemné ve výši 300,00 Kč za účelem manipulační plochy.

Vyjádření ORM
k možnosti pronájmu části p. p. 1791/4 (cca 8 m2) v k. ú. Trutnov jako manipulační plochu p.
j. Němečkovi
Odbor rozvoje
města

oddělení
územního
plánování

oddělení investic

Vyjádření

z hlediska
územního plánu

z hlediska údržby
komunikací a
zeleně
z hlediska
připravovaných
investic města

Odůvodnění

Vyřizuje

Požadovaná část pozemku je součástí
veřejného prostoru, jehož součástí je
přístupová cesta k více nemovitostem
(RD). Na požadované části se nachází
veřejná zeleň.
Požadovaná část je využívána jako
veřejná zeleň. Využití jako manipulační
plocha toto užívání znemožní.

Mgr. Hlíza

Bez připomínek.

Ing.
Jelínek

1

Oddělení pozemků:
- Pronájem pozemku není vhodný. Pan Němeček má spory se sousedy.
- Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako ostatní komunikace. Jedná se o přístupovou cestu a
je zde branka k čp. 454.
- Pan Němeček má dostatečně velký vlastní pozemek.

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
n e sc h v al u j e
01.01
2
pronájem části p. p. 1791/4 ( cca 8,00 m ) v k. ú. Trutnov panu
Jaroslavu Němečkovi na manipulační plochu.

Návrh na usnesení ZM
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