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Odbor
majetku města

-

Zpracoval

Dagmar Šitinová

Předkládá

Mgr. Tomáš Eichler

Pozemky – různé

Důvodová zpráva:
Viz. níže.
Přílohy:
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem - ORJ -, položka Kontrola materiálu právníkem před PV
Datum: 15.02.2021

Mgr. Denisa Pavlová
Podpis vedoucí odboru: Ing. Štěpánka Musilová

*1) (č. ž. 18/21) Pozemky – zamítnutí:
==================================================
Žádost MUDr. Zuzany Chovancové o vyhrazení dvou míst na p. p. 1566/1 v k. ú. Trutnov (před
vstupem do budovy čp. 13) k parkování sanitky z důvodu přivážení pacientů.
Zrealizovali jsme zdravotnické zařízení, konkrétně oční centrum ve spojení s optikou na adrese
Havlíčkova 13.

1

Snímky z Pražské ulice

Oddělení pozemků
2
- V loňském roce si o pronájem části p. p. 1566/1 (27,00 m ) v k. ú. Trutnov požádal i pan Rykr
(vlastník nemovité věci st. p. 15 a st. p. 16, obě v k. ú. Trutnov), který chtěl pozemek využít
k parkování - vyřešení komplikovaného přístupu a zejména zásobování do objektu čp. 13 a
čp. 14, ul. Havlíčkova (z ulice Na Struze).
- Požadované místo není vhodné a přizpůsobené k parkování – v místě, kde by sanitka vjížděla
na požadovaný pozemek je přechod pro chodce a pohyb chodců. Není vyřešen vjezd.
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Vyjádření ORM z roku 2020 k žádosti pana Rykra
2

Vyjádření ORM k možnosti pronájmu části p. p. 1566/1 (cca 27,00 m ) v k. ú. Trutnov k parkování:
Odbor rozvoje
Vyjádření
Odůvodnění
Vyřizuje
města
z hlediska územního
plánu

Část pozemku je dle RP MPZ Trutnov
vymezena pro zeleň.

z hlediska údržby
komunikací a zeleně

Na pozemku je z důvodu zajištění
bezpečnosti zamezení nepovoleného
odstavování automobilů a ochrany
stávající zeleně plánováno umístění
zábran (sloupků). Toto opatření
znemožní případné parkování.

oddělení územního
plánování

oddělení investic

-

z hlediska
připravovaných investic
města

Bez připomínek.

Mgr. Hlíza

Ing. Jelínek

Dne 09. listopadu 2020 Rada města Trutnova pronájem neschválila – usnesení RM č. 20201054/20.
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Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Porada vedení
d o por uč uj e
0 1. 0 1
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
n e s ch v a lu je
0 1. 0 1
2
pronájem části p. p. 1566/1 (cca 90,00 m ) v k. ú. Trutnov MUDr.
Zuzaně Chovancové k parkování sanitky.

Návrh na usnesení ZM
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*2) (č. ž. 33/21) Pozemky – ukončení:
==================================================
Žádost pana Jiřího Ferbase o ukončení nájemní smlouvy č. 250 048 na pronájem p. p. 1125/1
2
2
2
(13 735,00 m ), p. p. 1229 (4 143,00 m ) a p. p. 1232 (5 298,00 m ) vše v k. ú. Zlatá Olešnice
k zemědělské výrobě.

Oddělení pozemků
- Pan Jiří Ferbas uzavřel s městem Trutnov nájemní smlouvu č. 250 048 na pronájem
2
2
2
p. p. 1125/1 (13 735,00 m ), p. p. 1229 (4 143,00 m ) a p. p. 1232 (5 298,00 m ) vše v k. ú.
Zlatá Olešnice k zemědělské výrobě (pastva hovězího dobytka a sečení trávy). Smlouva je
uzavřena na dobu neurčitou.
- Smlouva umožňuje ukončení výpovědí jednou ze smluvních stran bez udání důvodu
s tříměsíční výpovědní lhůtou nebo vzájemnou dohodou.
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Porada vedení
d o por uč uj e
0 1. 0 1
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
s ch v a lu je
0 1. 0 1
ukončení nájemní smlouvy č. 250 048 na pronájem p. p. 1125/1 (13
2
2
2
735,00 m ), p. p. 1229 (4 143,00 m ) a p. p. 1232 (5 298,00 m ) vše v k. ú.
Zlatá Olešnice, uzavřené s panem Jiřím Ferbasem, dohodou ke dni
28.02.2021.

Návrh na usnesení ZM
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