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1)* Pozemky - doporučení pro ZM - bezúplatný převod
============================================================
2
Žádost ORM o zajištění převodu p. p. 1866/1 (388,00 m ) v k. ú. Horní Staré Město od
Královéhradeckého kraje z důvodu plánované bytové výstavby v dané lokalitě.

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

Odd. pozemků:
- p. p. 1866/1 navazuje na komunikaci na p. p. 1866/3, vše v k. ú. Horní Staré Město,
- na sousední p. p. 1275/2 v k. ú. Horní Staré Město je plánována výstavba rodinných domů, z tohoto
důvodu je nutné rozšíření komunikace na p. p. 1866/1,
- p. p. 1866/3 nabylo město Trutnov od Královéhradeckého kraje v r. 2016,
- důvodem podání žádosti o převod p. p. 1866/3 z Královéhradeckého kraje na město byla plánovaná
výstavba rodinných domů dle studie plochy US 19, ve které se počítá s úpravou komunikace,
2
- Královéhradecký kraj požádal město Trutnov o bezúplatný převod p. p. 245/1 (322,00 m ) a části
2
p. p. 249/1 (4,00 m ) v k. ú. Trutnov.

Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

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
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod p. p. 1866/1 (388,00
2
m ) v k. ú. Horní Staré Město z Královéhradeckého kraje, s
hospodařením se svěřeným majetkem kraje pro Českou lesnickou
akademii Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola, Lesnická 9,
na město Trutnov. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
Zastupitelstvo města Trutnova
s c h va l uj e
01.01
2
bezúplatný převod p. p. 1866/1 (388,00 m ) v k. ú. Horní Staré Město z
Královéhradeckého kraje, s hospodařením se svěřeným majetkem kraje
pro Českou lesnickou akademii Trutnov - střední škola a vyšší odborná
škola, Lesnická 9, na město Trutnov. Náklady spojené s převodem hradí
nabyvatel.

2

