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1)* (ž.č. 265/15) Pozemky - doporučení pro ZM - prodej - po zveřejnění
=======================================================
Žádost Společenství pro dům U Hřiště 377-378, Trutnov o prodej části p.p. 780/2 v k.ú. Horní
Staré Město jako okapový chodníček kolem domu čp. 377-378 za kupní cenu ve výši 1 Kč/m2.

Vyjádření ORM:
Odbor rozvoje
města

oddělení územního
plánování

oddělení investic

Vyjádření

Odůvodnění

z hlediska územního
plánu s předloženým
záměrem
souhlasíme
z hlediska údržby
komunikací a zeleně
s předloženým záměrem
souhlasíme
z hlediska připravovaných
investic města
souhlasíme

Vyřizuje

Bc. Hlíza
Doporučujeme odprodej i části pozemku
pod kontejnerem.

Ing. Jelínek

Okapové chodníčky jsou prodávány za 1 Kč/m2.

odd. pozemků:
- žadatel podal žádost o prodej pozemku pod okapovým chodníčkem na základě výzvy odd.
pozemků k napravení stávajícího stavu,
- o pozemek pod kontejnerem žadatel zájem nemá,
- při prodeji okapového chodníčku před domem zbude městu pozemek v šíři, která
neumožňuje umístění chodníku pro pěší příslušných rozměrů, z tohoto důvodu navrhujeme
zřízení služebnosti chodníku pro pěší pro město Trutnov.

Záměr byl zveřejněn od 20.11.2015 do 6.12.2015. V době zveřejnění nebyly doručeny žádné
námitky k záměru.

Předchozí usnesení

RM 2015-1214/21, RM 2015-1337/23,
Porada vedení
doporučuje
Návrh na usnesení PV
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit prodej části p.p. 780/2 (okapový
chodníček, cca 40 m2) v k.ú. Horní Staré Město Společenství pro
dům U Hřiště 377-378, Trutnov za kupní cenu ve výši 1 Kč/m2.
Návrh na usnesení RM
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
01.02
zastupitelstvu města schválit na části prodávané p.p. 780/2 v k.ú.
Horní Staré Město, která navazuje na veřejný chodník, zřízení
bezúplatné služebnosti chodníku pro pěší ve prospěch města
Trutnova.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
prodej části p.p. 780/2 (okapový chodníček, cca 40 m2) v k.ú. Horní
Staré Město Společenství pro dům U Hřiště 377-378, Trutnov za kupní
Návrh na usnesení ZM cenu ve výši 1 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem.
01.02
zřízení bezúplatné služebnosti chodníku pro pěší ve prospěch města
Trutnova na části prodávané p.p. 780/2 v k.ú. Horní Staré Město, která
navazuje na veřejný chodník.

