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Název:
Prodej části pozemku p.č. 1226 k.ú. Horní Oldřichov – záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1226 v k.ú. Horní Oldřichov.

Stanovisko RM:
Rada města na svém zasedání dne 8. 11. 2016 projednala návrh na prodej části pozemku v k.ú. Horní
Oldřichov a usnesením č. RM 16 19 37 07 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat
část pozemku p.č. 1226 v k.ú. Horní Oldřichov, tj. variantu č. 1.
Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část
pozemku p.č. 1226 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú. Horní Oldřichov.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM nedoporučila zveřejnit prodej

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost o prodej části pozemku p.č. 1226 k.ú. Horní Oldřichov pro rozšíření zahrady žadatele;
- na pozemku se nachází komunikace pro pěší ul. Mošnova.
Vyjádření:
OR – nemá v lokalitě žádný záměr.
OSU - odd. územního rozhodování a památkové péče nedoporučuje k prodeji část pozemku p.č. 1226 k.ú.
Horní Oldřichov za účelem rozšíření zahrady. Pozemek je veden jako ostatní plocha – ostatní komunikace a v
budoucnosti ho lze takto využít.
OSU - odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětný pozemek se dle platného územního plánu
nachází v zastavěném území. Je veden jako ostatní plocha – komunikace a je součástí zóny – smíšená zóna
s RD venkovského typu. S prodejem nesouhlasíme z důvodu možného budoucího využití.
Funkční využití zóny dle územního plánu –
- přípustné – individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými zahradami a
samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální rekreace, lokální občanské
vybavení, nerušící podnikatelské aktivity, odpovídající komunikace (přístupové a účelové), turistické trasy,
odstavná parkoviště, MHD, garáže, všechny formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura;
- výjimečně přípustné – objekty zemědělské výroby, rodinné farmy, nerušící výrobní aktivity a služby;
- nepřípustné – ostatní rušící výrobní aktivity a služby. Prostorové uspořádání – počet podlaží 1-2+podkroví,
intenzita zastavění pozemku v % - 15.
Poznámka – pro informaci uvádíme, že nový rozpracovaný územní plán tento stav respektuje.
OZP – nesouhlasí s prodejem pozemku za účelem rozšíření zahrady, jelikož se jedná o veřejnou cestu –
komunikaci.
OSC – jako příslušný silniční správní úřad nedoporučuje prodej části pozemku p.č. 1226 k.ú. Horní Oldřichov.
Jedná se o travnatou stezku pro pěší, která by měla být zachována ve vlastnictví města. Doporučujme provést
údržbu stezky pro pěší (posekání vzrostlé trávy).
OMH – nedoporučuje prodej části pozemku na zahradu. Na pozemku se nachází komunikace pro pěší ul.
Mošnová.
Jedná se o prodej části pozemku p.č. 1226 o vým. cca 100 m2 v k. ú. Horní Oldřichov.
Cena pozemku: dle „Zásad“ II. pásmo 1000,- Kč/m2 – zahrada (koef. 0,3) – 30 000,- Kč
Nájemní smlouva: 0
Účel dle žádosti: zahrada
Žadatel: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: žadatel není veden v evidenci dlužníků města
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