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Zpráva pro 6. zasedání zastupitelstva města konané dne 24. září 2019
Název:

Majetkoprávní vypořádání stavby chodníku v Trpišově
(od hasičárny směr Šiškovice)

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:
1.
schválilo bezúplatný převod (dar) části pozemkové parcely č. 540 (v geometrickém
plánu č. 419-248/2019 nově označené jako parcela č. 540/4) o výměře 420 m2 v kat.
území Trpišov z vlastnictví Pardubického kraje, IČ: 70892822, se sídlem Komenského
náměstí 125, 532 11 Pardubice do vlastnictví města Slatiňany, ve znění zprávy č. 3/6
2.
schválilo bezúplatný převod (dar) části pozemkové parcely č. 380/1 (v geometrickém
plánu č. 419-248/2019 nově označené jako parcela č. 380/22) o výměře 10 m2 v kat.
území Trpišov ze společného jmění manželů Smutkových do vlastnictví města
Slatiňany, ve znění zprávy č. 3/6
3.
schválilo bezúplatný převod (dar) části stavební parcely č. 126 (v geometrickém plánu
č. 419-248/2019 nově označené jako parcela č. 574) o výměře 9 m2 v kat. území
Trpišov z vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s., IČ: 48171590,
se sídlem Novoměstská 626, 537 01 Chrudim do vlastnictví města Slatiňany, ve znění
zprávy č. 3/6

Na úložišti:
Přílohy:

1)
2)
3)
4)

Důvodová zpráva
Geometrický plán s vyznačením rozsahu převodů (datové úložiště)
Ortofoto mapa (datové úložiště)
Fota pozemků manželů Smutkových a společnosti VaK Chrudim
(datové úložiště)

Slatiňany 11. 9. 2019
Městský úřad Slatiňany

Důvodová zpráva
Návrh usnesení je předložen jako návrh majetkoprávního vypořádání pozemků pod nově
opraveným chodníkem v Trpišově, vedoucím od hasičárny na konec souvisle zastavěné části
Trpišova (k domu č. p. 79) ve směru na Šiškovice.
Nově vybudovaným chodníkem byl dotčen především pozemek ve vlastnictví Pardubického
kraje, a to parcela č. 540 (k bezúplatnému převodu je navržena jeho část o výměře 420 m 2).
Jedná se konkrétně o pás pozemků na jedné straně ohraničený silničními obrubníky a na
druhé hranicemi stavebních pozemků jednotlivých přilehlých nemovitostí (viz přiložený
geometrický plán a ortofotomapa).
S navrženým postupem, bezúplatným převodem tohoto pozemku Pardubický kraj předběžně
souhlasí, bezúplatný převod bude projednán zastupitelstvem kraje pravděpodobně v měsíci
říjnu r. 2019.
Dalšími dotčenými pozemky jsou část parcely č. 380/1 ve vlastnictví manželů Smutkových
z Chrudimě (o rozsahu 10 m2) a část stavební parcely 126 o rozsahu 9 m 2 v kat. území
Trpišov ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s. (VaK Chrudim).
S manžely Smutkovými byl bezúplatný převod předběžně dohodnut, společnost VaK
Chrudim odsouhlasila geometrické oddělení pozemku, jeho vypořádání však bude ještě
řešeno. Jako první způsob vypořádání navrhujeme i u tohoto pozemku schválit bezúplatný
převod. V případě, že nebude tento způsob společností odsouhlasen, bude o tom zastupitelstvo
města informováno a zároveň bude předložen jiný návrh vypořádání.
Navržené převody budou v případě odsouhlasení ošetřeny uzavřením smlouvy o bezúplatném
převodu.
Slatiňany 11. 9. 2019
Vypracovala: Bc. Petra Víšková

