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1)* (ž.č. 60/20) Pozemky - doporučení pro ZM - prodej - po zveřejnění
============================================================
Žádost manž. Josefa a Jarmily Hůlkových, manž. Bohdana a Anny Krasilincových, manž. Jana a Evy
2
Pfeiferových a paní Adely Spejchalové o prodej části st. p. 1552/1 (38,40 m ) v k. ú. Trutnov z důvodu
opravy okapového chodníku.
Žadatelé souhlasí s kupní cenou ve výši dle znaleckého posudku.

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

Bez připomínek.

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 k. ú. Trutnov k rozšíření pozemku u domu ve výši 300,00 Kč/m .
Cena v místě a čase obvyklá bude zjištěna odhadem tržní hodnoty.

Odd. pozemků:
- vstup do domu čp. 448 je směrem od ulice Horská,
- žadatelé jsou podílovými spoluvlastníky domu čp. 448,
- RM usnesením č. 2020-312/7 schválila zveřejnění záměru prodat část st. p. 1552/1 v k. ú. Trutnov
žadatelům,
- v době zveřejnění záměru sdělil zástupce žadatelů, že kupujícím nebude paní Adela Spejchalová,
ale její dcera Taťána Spejchalová, která bydlí na stejné adrese. Paní Adela Spechjalová je umístěna
v LDN, dle sdělení dcery nepoznává své blízké a neorientuje se v čase a prostoru.

Záměr města byl zveřejněn od 06.05.2020 do 22.05.2020. V době zveřejnění nebyly doručeny žádné
námitky k záměru.

Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

RM 2020-312/7, RM 2020-389/9
Porada vedení
do p or uč uj e
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
d o p o ru ču j e
01.01
2
zastupitelstvu města schválit prodej části st. p. 1552/1 (cca 40,00 m )
v k. ú. Trutnov manž. Josefu a Jarmile Hůlkovým, manž. Bohdanu a
Anně Krasilincovým, manž. Janu a Evě Pfeiferovým a paní Taťáně
Spejchalové za kupní cenu v místě a čase obvyklou, min. ve výši
2
300,00 Kč/m jako okapový chodníček. Náklady spojené s převodem
hradí kupující.
Zastupitelstvo města Trutnova
s c h va l uj e
01.01
2
prodej části st. p. 1552/1 (cca 40,00 m ) v k. ú. Trutnov manž. Josefu a
Jarmile Hůlkovým, manž. Bohdanu a Anně Krasilincovým, manž. Janu a
Evě Pfeiferovým a paní Taťáně Spejchalové za kupní cenu v místě a čase
2
obvyklou, min. ve výši 300,00 Kč/m jako okapový chodníček. Náklady
spojené s převodem hradí kupující.
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