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Zpráva pro 5. zasedání zastupitelstva města konané dne 26. června 2019
Název:

Záměr prodeje 1/3 pozemkové parcely č. 356/6 v kat. území
Slatiňany

Předkládá:

Rada města Slatiňany
MVDr. Ivan Jeník – starosta

Zpracoval:

Bc. Petra Víšková – referentka správy majetku

Vedoucí odboru:

Ing. Vladimír Rašín – vedoucí HSO

Tajemník MěÚ:

Ing. Josef Prokš

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje 1/3 (nebo menšího podílu) pozemkové
parcely č. 356/6 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 799 m2 v kat. území Slatiňany,
ve znění zprávy č. 8/5

Na úložišti:
Přílohy:

Slatiňany 30. 5. 2019

1)
2)
3)
4)

Důvodová zpráva
Mapka pozemku (datové úložiště)
Fota (datové úložiště)
Žádost (datové úložiště)

Městský úřad Slatiňany
Důvodová zpráva
Tento návrh usnesení je k projednání předložen na základě společné žádosti zahrádkářů
vlastnících nemovitosti v malé zahrádkářské kolonii na SV straně Slatiňan (vlevo od silnice
směr Vlčnov). V kolonii se nachází 7 zahrad. Ke kolonii vede nezpevněná cesta ze silnice
Slatiňany-Vlčnov. První část cesty se nachází na předmětné parcele č. 356/6. Tento pozemek
je ve spoluvlastnictví. Město Slatiňany vlastní 1/3, další 1/3 vlastník ze Slatiňan (jeden ze
zahrádkářů) a zbývající 1/3 vlastník z Prahy, která je spoluvlastnicí dalších 2 přiléhající
pozemků, dnes prozatím neužívaných jako zahrady.
Další část přístupové cesty (mezi zahrádkami) je již jen ve spoluvlastnictví zahrádkářů.
Přestože v minulosti již došlo k podobnému odprodání podílů na účelové komunikaci do
soukromého vlastnictví (naposledy ve slepé uličce mezi ulicemi Spojovací a Šmeralova),
navrhujeme prodej podílu města nebo jeho části v tomto případě neschválit, a to minimálně do
doby než bude zřejmé další využití přímo navazujícího pozemku parc. č. 356/1 v kat. území
Slatiňany, který je také ve vlastnictví města Slatiňany a je dle územního plánu určen
k vybudování nového hřbitova.
Slatiňany 30. 5. 2019
Vypracovala: Bc. Petra Víšková

