Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 8. schůze Rady města Kuřimi konané dne 11.03.2020
Výstavba 3 parkovacích stání na parc. č. 612/13
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - parkovací stání

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Michaela Juránková Hrbková - administrativní pracovník

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Dne 10.02.2020 byly doručeny dvě žádosti od pana Vladislava Proseckého, bydlištěm na [osobní
údaj odstraněn] . Jedna žádost se týká odkupu části pozemku na parc. 612/13 v k. ú. Kuřim pro účely
přístavby schodiště. Druhá žádost se týká možnosti vystavět na městském pozemku 3 parkovací stání
pro osobní automobily.
Pan Prosecký jako vlastník nemovitosti na parcele č. 612/6 v k.ú. Kuřim, která je nyní užívána jako
provozovna k podnikání, hodlá nad touto provozovnou nástavbou vybudovat novou bytovou jednotku.
Z důvodu šetření prostorem v provozovně žádá o odprodej části městského pozemku pro vybudování
venkovního schodiště pro přístup do prvního nastavovaného podlaží.
V případě, že má vzniknout nová bytová jednotka musí taky zabezpečit výstavbu minimálně dvou
nových parkovacích míst, protože pan Prosecký nevlastní v blízkosti nastavovaného objektu žádný
pozemek, na kterém by bylo možno parkovací místa vybudovat, navrhuje vybudování 3 nových
parkovacích míst za vlastní prostředky na městském pozemku parc. č. 612/13 v k. ú. Kuřim. Návrh je v
souladu s dříve zpracovanou studií 28 parkovacích míst v ul. Brněnská.
Odbor investiční doporučuje radě města, aby pan Prosecký vybudoval venkovní schodiště pro přístup
do prvního podlaží, dále doporučuje, aby pan Prosecký zainvestoval 3 parkovací stání, která přejdou
do vlastnictví města Kuřim. Vzhledem k tomu, že je v lokalitě nedostatek parkovacích stání odbor
investiční doporučuje dát do investičních akcí pro rok 2020 minimálně zadání vypracování projektové
dokumentace pro parkoviště na ul. Brněnské.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
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záměr na odprodej části pozemku parc. č. 612/13 v k.ú. Kuřim o výměře cca 13 m panu
Vladislavu Proseckému, [osobní údaj odstraněn] za cenu dle znaleckého posudku, s podmínkou
vybudování 3 parkovacích stání dle požadavku města Kuřim a předání vybudovaného stání
městu Kuřim.
Termín plnění: 31.12.2020
Zodpovídá: Michaela Juránková Hrbková - administrativní pracovník
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