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*1) (č. ž. 313/15) Pozemky - záměr města – nájem:
==============================================
Žádost pana Radmila Kotyze o pronájem p.p. 602/46 (cca 21 m2) v k.ú. Trutnov k zamezení
parkování cizích aut z důvodu ochrany plotu za nájemné ve výši 150 Kč/rok.

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

Na pronajatém pozemku nebudou
instalovány nebo umisťovány žádné
prvky, které by ztěžovaly nebo
ohrožovaly užívání místní komunikace.

Vyřizuje

Bc. Hlíza

Ing. Jelínek

Odd. pozemků
- pan Radmil Kotyz si stěžoval, že před jeho plotem (na travnaté ploše) parkují cizí auta
a tím ho poškozují,
- místním šetřením bylo zjištěno, že si pan Radmil Kotyz na p.p. 602/46 umístil tyčky s
provazem z důvodu znemožnění parkování cizích aut, které odstraní a místo nich si na
jeho plot umístí značku „ZÁKAZ PARKOVÁNÍ“.
Předchozí usnesení
Porada vedení
doporučuje
Návrh na usnesení PV
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
souhlasí
01.01
se zveřejněním záměru města pronajmout část p.p. 602/46
(cca 21 m2) v k.ú. Trutnov na dobu neurčitou panu Radmilu
Návrh na usnesení RM
Kotyzovi k zamezení parkování cizích aut z důvodu ochrany
plotu za nájemné ve výši 150 Kč/rok s tím, že si nájemce na svůj
plot umístí informační ceduli „ZÁKAZ PARKOVÁNÍ“. Na
pronajatém pozemku nebudou umísťovány žádné prvky, které
by ztěžovaly nebo ohrožovaly užívání místní komunikace.
Návrh na usnesení ZM

