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1)* (ž.č. 196/20) Pozemky - záměr města - prodej
============================================================
2
Žádost p. Miroslava Sýkory o prodej p. p. 1425/4 (1499,00 m ) v k. ú. Trutnov k rozšíření zahrady a
zabezpečení padajících skal.

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 vlastních pozemků ve výši 300,00 Kč/m .
2
Cena v místě a čase obvyklá, zjištěná odhadem tržní hodnoty, činí 25,00 Kč/m .

Odd. pozemků:
- požadovaná p. p. 1425/4 v k. ú. Trutnov navazuje na p. p. 1425/5, kterou má žadatel ve
spoluvlastnictví (1/2),
- jedná se o svažitý a skalnatý pozemek (bývalý lom), z kterého padají kusy kamení a při poryvech
větru i stromy,
- žadatel chce padající kameny zajistit, aby neohrožovaly jeho děti,
- z tohoto důvodu navrhuje kupní cenu ve výši znaleckého posudku, min. za 50,00 Kč,
- 09.11.2020 byla na Městský úřad doložena žádost paní Ježkové:

2

3

Odd. pozemků:
- na p. p. 1425/4 nemá město Trutnov přístup, okolní pozemky jsou v soukromém vlastnictví. Prodej
je pro město výhodný,
- paní Ježková měla spory v minulosti i s předchozími vlastníky p. p. 1425/5 a nájemci p. p. 1425/4,
zejména kvůli přístupové cestě na p. p. 2528 v k. ú. Trutnov,
- p. Sýkora se byl informovat na odd. pozemků ohledně možnosti zpevnění přístupové cesty na p. p.
2528. Bylo mu sděleno, že si může podat žádost o povolení zpevnit cestu s tím, že náklady spojené
se zpevněním cesty nebude hradit město, ale žadatel. Předchozí vlastník chaty již tento souhlas od
města dostal a vzhledem ke sporům s paní Ježkovou nakonec cestu nezpevnil a nemovitosti prodal,
- případné vytyčení hranic pozemků si může objednat každý vlastník dotčeného pozemku,
- paní Ježková a paní Vavřinková užívaly bez právního vztahu část p. p. 2528 v k. ú. Trutnov,
- paní Vavřinová byla dopisem ze dne 30.09.2019 vyzvána k posunutí oplocení na hranici svého
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 p. p. 1425/4 (1499,00 m ) v k. ú.
Trutnov panu Miroslavu Sýkorovi k rozšíření zahrady. Náklady
spojené s převodem hradí kupující.

Návrh na usnesení ZM
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2)* (ž.č. 289/20) Pozemky - záměr města - prodej
============================================================
2
Žádost manž. MUDr. Pavla a Dagmar Plzákových o prodej části p. p. 368/2 (cca 355,00 m ) v k. ú.
Oblanov k rekreačním účelům a terénním úpravám.

Vyjádření ORM:
Odbor rozvoje
města

Vyjádření

Odůvodnění

z hlediska územního
plánu

Jedná se o pozemek veřejné zeleně
podél komunikace.

oddělení územního
plánování

Mgr. Hlíza
z hlediska údržby
komunikací a zeleně

oddělení investic

Vyřizuje

z hlediska
připravovaných investic
města

Na pozemku jsou umístěny nádoby na
tříděný odpad a informační tabule.

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 .
2
Cena v místě a čase obvyklá v této lokalitě činí v současné době 575,00 Kč/m .
Odd. pozemků:
- část p. p. 628/3 v k. ú. Oblanov má žadatel v pronájmu na základě nájemní smlouvy č. 018 008k
zajištění přístupu na p. p. 374 a k údržbě pozemku,
- při kontrole pozemků byl zjištěn další zábor části p. p. 368/2, na pozemku je navážka hlíny,
- po projednání podali žadatelé žádost o prodej části p. p. 368/2 s tím, že nádoby na tříděný odpad a
informační tabuli, které jsou na dotčené části pozemku, přemístí na své náklady na p. p. 368/1 v
majetku města,
2
- žadatelé nabízejí kupní cenu ve výši 700,00 Kč/m .
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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. 368/2 (cca 355,00 m ) v
k. ú. Oblanov manž. MUDr. Pavlu a Dagmar Plzákovým k rozšíření
vlastních pozemků. Prodej bude realizován po přemístění nádob na
tříděný odpad a informační tabule. Náklady spojené s převodem a s
přemístěním nádob na tříděný odpad (zpevněná plocha) a informační
tabule hradí kupující.

Návrh na usnesení ZM
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3)* (ž.č. 295/20) Pozemky - záměr města - směna
============================================================
2
2
Žádost pana Jakuba Malečka o směnu p. p. 144 (486,00 m ) za p. p. 129/1 (416,00 m ) v majetku
města Trutnova vše v k. ú. Bezděkov u Trutnova.

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 .
2
Cena v místě a čase obvyklá činí v dané lokalitě v současné době 100,00 Kč/m .
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Odd. pozemků:
- žadateli byl zaslán návrh dělení p. p. 144, který kopíruje cestu. Jedná se o část pozemku o výměře
2
cca 300,00 m , žadatel návrh odsouhlasil,
- p. p. 129/1 není pronajatá, žadatel ji udržuje.
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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 směnit p. p. 129/1 (416,00 m ) v majetku
2
města Trutnova za část p. p. 144 (cca 300,00 m ) v majetku pana
Jakuba Malečka, vše v k. ú. Bezděkov u Trutnova, z doplatkem za
2
rozdílnou cenu pozemků ve výši 150,00 Kč/m ze strany pana
Malečka. Náklady spojené s převodem hradí smluvní strany každá z
1/2.

Návrh na usnesení ZM
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