Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000
Sb.,o obcích v platném znění.
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Příspěvek do 8. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 30.09.2014
Nabídka na směnu pozemků pod komunikací – Dvořáček
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - situace
B - žádost
C - situace

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Vladimíra Fidrmucová - Referentka odboru majetkoprávního

Důvodová zpráva:
ZM usn. č. 1050/2014 dne 29. 4. 2014 vyhlásilo výběrové řízení na výkup pozemků pod místními
komunikacemi. Na žádost odboru investičního, oslovil odbor majetkoprávní vlastníky pozemků pod
místní komunikací na ul. U Potoka, tedy i pana Emila Dvořáčka, vlastníka pozemku parc. č. 456/11 o
2
výměře 135 m v k. ú. Kuřim - vizte příloha A.
Na tuto nabídku pan Dvořáček reagoval tak, že nabízí městu směnu pozemku parc. č. 456/11 za část
2
pozemku parc. č. 4232 o výměře cca 24 m před domem č. p. 126 na ul. Tyršova vše v k. ú. Kuřim s
2
cenovým vyrovnáním dle nabídky města (tj. 189,- Kč/m ) - vizte příloha B, C. Cenové vyrovnání za
2
2
2
111 m (135 m - 24 m ) by činilo částku ve výši 20.979,- Kč.
Odbor investiční a odbor majetkoprávní nesouhlasí se směnou pozemků z důvodu plánované
rekonstrukce komunikace II/385 a chodníků na ul. Tyršova. Před rodinným domem žadatele bude dle
projektové dokumentace vybudován nový parkovací pruh.

Návrh na usnesení:
2

ZM s c h v a l u j e záměr na směnu pozemku parc. č. 456/11 o výměře 135 m , z vlastnictví Emila
2
Dvořáčka bytem [osobní údaj odstraněn] Kuřim za část pozemku parc. č. 4232 o výměře cca 24 m
(vlastník město Kuřim) vše v k. ú. Kuřim s cenovým vyrovnáním ze strany města ve výši 20.979 Kč.
Termín plnění: 30. 6. 2015 (OMP)
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