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MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV

23.06.2020

Odbor
majetku města

Datum projednání v RM 29.06.2020
Datum projednání v ZM 21.09.2020
Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV
Návrh na usnesení RM
Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Viz níže.

Zpracoval

Blanka Možíšová

Předkládá

Mgr. Tomáš Eichler

Pozemky - smlouvy

Přílohy:
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem - ORJ - , položka -.
Kontrola materiálu právníkem před PV
Datum: 02.09.2020

bod 1) - 2) Mgr. Denisa Pavlová

Podpis vedoucí odboru: Ing. Štěpánka Musilová

1)* (ž.č. 116/20) Pozemky - zamítnutí
============================================================
2
Žádost
o prodej p. p. 2013/21 (233,00 m ) v k. ú. Trutnov jako
zahradu.
2
Žadatelé souhlasí s cenou dle znaleckého posudku, min. ve výši 300,00 Kč/m .

Vyjádření ORM:
Odbor rozvoje
města

Vyjádření

Odůvodnění

z hlediska územního
plánu

Na pozemku se nachází veřejná
zeleň.

oddělení územního
plánování

Mgr. Hlíza
z hlediska údržby
komunikací a zeleně

oddělení investic

Vyřizuje

z hlediska
připravovaných investic
města

Pozemek může být v budoucnu
využit k údržbě a případnému
rozšíření stávajícího chodníku.
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 a na zahrady ve výši 300,00 Kč/m .

Odd. pozemků:
- žadatelé jsou vlastníky bytové jednotky
v k. ú. Trutnov,
- dle doloženého zákresu do katastrální mapy se jedná o část p. p. 2013/21 v k. ú. Trutnov o výměře
2
cca 200,00 m , na této části jsou umístěny kontejnery na tříděný od ad,
2
- část p. p. 2013/21 o výměře cca 163,00 m má v pronájmu
na základě nájemní smlouvy
č. 260 056 výhradně jako zázemí k domu

Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

2020-622/13
Porada vedení
do p or uč uj e
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
ne d op or uč uj e
01.01
2
zastupitelstvu města schválit prodej p. p. 2013/21 (cca 200,00 m ) v k. ú.
Trutnov
Zastupitelstvo města Trutnova
n e sc h v al u j e
01.01
2
prodej p. p. 2013/21 (cca 200,00 m ) v k. ú. Trutnov
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2)* (ž.č. 131/20) Pozemky - zamítnutí
============================================================
2
Žádost
o prodej části p. p. 3102/1 (cca 70,00 m ) v k. ú. Starý Rokytník na
parkování aut.
2
Žadatelka souhlasí s cenou dle znaleckého posudku, min. ve výši 150,00 Kč/m .

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

Pozemek je využíván pro odstavování
vozidel ze strany všech zahrádkářů.

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 integrovaných obcích k rozšíření pozemku u domu a na zahrady ve výši 150,00 Kč/m .
Odd. pozemků:
- žadatelka zdůvodňuje svou žádost tím, že nemůže parkovat podél
vše v k. ú. Starý Rokytník, protože by bránila průjezdu aut a velkých zemědělských strojů. O
víkendu tam jezdí návštěvy a je to tam plné,
- žadatelka vlastní
a má možnost parkovat na zahradě na
na kterou je zřízen vjezd (brána),
- místním šetřením bylo zjištěno, že je na části komunikace vysázen živý plot. S žadatelkou bude
jednáno o jeho odstranění.
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Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

RM 2020-623/13
Porada vedení
do p or uč uj e
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
ne d op or uč uj e
01.01
2
zastupitelstvu města schválit prodej části p. p. 3102/1 (cca 70,00 m ) v
k. ú. Starý Rokytník
Zastupitelstvo města Trutnova
n e sc h v al u j e
01.01
2
prodej části p. p. 3102/1 (cca 70,00 m ) v k. ú. Starý Rokytník
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