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Prostory pro potřeby Městského úřadu Trutnov

Porada vedení doporučuje radě města přijmout níže uvedené
usnesení.
Rada města
souhlasí
01.01
s dalším jednáním se společností Autostyl, a. s., ve věci rozšíření prostor
pro potřeby Městského úřadu Trutnov.

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Městský úřad Trutnov v současné době sídlí jednak na Slovanském náměstí 165 a dále v budově
Horská 932 (Střední Předměstí), kterou má pronajatou od společnosti STK Trutnov, s.r.o. V budově
Horská 932 je umístěno oddělení dopravně správních agend (11 zaměstnanců). V současnosti za
užívání ročně hradíme za nájem nemovitých prostor 193.334 Kč a za zařízení 86.576 Kč + DPH.
Společnost Autostyl, a.s., provádí rekonstrukci budovy bývalého Texlenu čp. 52 (Střední Předměstí),
která je součástí p.p.č. st. 4909, k.ú. Trutnov. Společnost Autostyl, a.s., nabídla čtvrté patro této
2
budovy pro potřeby Městského úřadu Trutnov. Toto čtvrté patro má podlahovou plochu 1.400 m . Pro
2
porovnání 3. patro budovy na Slovanském náměstí 165 má podlahovou plochu 1.014 m a v budově
2
Horská 932 má město pronajatu plochu o velikosti 327 m .
Možná podoba 4. patra budovy bývalého Texlenu je uvedena v příloze. K tomu by bylo zřízeno
parkoviště pro veřejnost pro cca 30 vozidel a dále by byla poskytnuta plocha pro parkování vozidel
zaměstnanců městského úřadu. Realizace uvedených úprav je v řádu let.
Do takového nového prostoru budovy bývalého Texlenu by mohlo být umístěno přes 30 pracovníků,
jednak oddělení dopravně správních agend, oddělení přestupků (obě na Odboru správním) a
případně i některé dopravně správní činnosti na Odboru výstavby. Do budoucna by tak zde mohl být
vytvořen samostatný Odbor dopravně správní.
V hlavní budově úřadu by se tak uvolnilo minimálně 7 kanceláří a tímto by se vytvořila kapacita, která
by mohla být využita v souvislosti s chystanou reformou stavebních úřadů. Zároveň by v budově
bývalého Texlenu byl prostor pro řešení uvažovaného vážení vozidel např. v Královci z důvodu
opožděné výstavby dálnice D 11 v úseku hranice ČR/PL – Trutnov oproti polské dálnici.
V dalších jednáních by se řešila zejm. cena pronájmu takových prostor.
Přílohy:
Návrh půdorysu 4. NP Horská 52
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