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1)* Pozemky - přijetí daru
============================================================
Žádost města o majetkoprávní vypořádání k částem pozemků dotčených trvalým záborem při
rekonstrukci ul. Nad Jezem.

Oddělení pozemků:
- město Trutnov na základě souhlasu Královéhradeckého kraje (usnesení č. RK/8/613/2018) provedlo
rekonstrukci komunikace Nad Jezem. Dopisem ze dne 17.01.2018 (čj. MUTN 6407/2018) jsme mimo
jiné žádali o bezúplatný převod částí pozemků dotčených trvalým záborem. Jednalo se o části p.
p.1377/2, p. p. 1456/2, p. p. 1866/1, p. p. 1867/4 a p. p. 1880/2 vše v k. ú. Horní Staré Město o
2
celkové výměře 296 m .
- Nyní nám byl doručen geometrický plán č. 1580-58/2020 Geodetické kanceláře Havrda, s.r.o. Na
2
základě tohoto GP byla trvalým záborem dotčena část p. p. 1377/2 o výměře 19 m , část p.p. 1456/2
2
2
2
o výměře 233 m , část p. p. 1867/4 o výměře 3 m a část p. p. 1880/2 o výměře 9 m .
Na základě výše uvedeného žádáme Královéhradecký kraj o darování níže uvedených částí pozemků
dotčených rekonstrukcí komunikace Nad Jezem:
Díly „n“ a „m“ p. p. 1377/2. Díly „f “, „g“ a „i“ p. p. 1456/2. Díly „j“ a „k“ p. p. 1867/4. Díly „c“ a „b“ p. p.
2
1880/2, vše v k. ú. Horní Staré Město. Požadovaná výměra činí 264 m .

Pozemek č. 1866/1 k. ú. Horní Staré Město byl na město již převeden celý (komunikace K Pěti bukům).

Modře jsou označeny pozemky Královéhradeckého kraje, jejich částí budou předmětem darování.
Zeleně jsou označeny pozemky města.

Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

RM_ 2021- 143/4
Porada vedení
do p or uč uj e
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
do p or uč uj e
01.01
2
zastupitelstvu města schválit přijetí daru části p. p. 1377/2 (19,00 m ),
2
2
části p. p. 1456/2 (233,00 m ), části p. p. 1867/4 (3,00 m ) a části p. p.
2
1880/2 (9,00 m ) v k. ú. Horní Staré Město od Královéhradeckého kraje.
Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
Zastupitelstvo města Trutnova
sc h v al u j e
01.01
2
2
přijetí daru části p. p. 1377/2 (19,00 m ), části p. p. 1456/2 (233,00 m ),
2
2
části p. p. 1867/4 (3,00 m ) a části p. p. 1880/2 (9,00 m ) v k. ú. Horní
Staré Město od Královéhradeckého kraje. Náklady spojené s
převodem hradí nabyvatel.
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