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1)* (ž.č. 282/20) Pozemky - záměr města - prodej
============================================================
2
Žádost manž. Roberta a Vladimíry Glevických o prodej části p. p. 528/1 (cca 260,00 m ) v k. ú. Lhota
u Trutnova k rozšíření vlastních pozemků.

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 integrovaných obcích k rozšíření vlastních pozemků ve výši 150,00 Kč/m .
Cena v místě a čase obvyklá bude zjištěna odhadem tržní hodnoty.
Odd. pozemků:
- požadovanou část p. p. 528/1 v k. ú. Lhota u Trutnova má v pronájmu na základě nájemní smlouvy
č. 019 026 paní Jaroslava Langweberová k zahrádkářským účelům a k umístění kůlny, pergoly, WC
a dřevníku na dobu určitou do 01.06.2024. Stavby se nacházejí mimo požadovanou část pozemku,
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- s prodejem části p. p. 528/1 o výměře cca 260,00 m manž. Glevickým paní Langweberová
souhlasí. V případě schválení prodeje bude paní Langweberové snížena výměra pronajatého
pozemku.

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
so u h l as í
01.01
2
se zveřejněním záměru města prodat část p. p. 528/1 (cca 260,00 m ) v
k. ú. Lhota u Trutnova manž. Robertu a Vladimíře Glevickým k
rozšíření vlastních pozemků. Náklady spojené s převodem hradí
kupující.

Návrh na usnesení ZM
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