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 11. schůze Rady města Kuřimi konané dne 12.05.2021
Přestavba mlýna a parkovací místa
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Michaela Juránková Hrbková - administrativní pracovník

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Odbor investiční předkládá radě města žádost pana [osobní údaj odstraněn] ., který zastupuje nové
vlastníky mlýna na ul. Husova a Úvoz na parc. č. 226, 227, 225/1, 224/1 a 224/2 vše v k. ú. Kuřim o
možnost umístění parkovacích míst na pozemcích ve vlastnictví města Kuřim.
Noví vlastníci bývalého mlýna hodlají tento objekt využít částečně k provozování bývalé mlýnice jako
historické expozice spojené s ubytováním a částečně pro bydlení. Uvedený záměr vyžaduje zřízení 20
parkovacích míst, které není možno umístit na pozemky stavebníků, protože tyto pozemky jsou
převážně zastavěny. Investor přichází s požadavkem vybudovat parkovací místa na městském
pozemku v ulici Husova před objektem mlýna, pozemek je již v současné době dlážděný kostkou a za
mlýnem v ulici Úvoz, a dále přichází s požadavkem na vybudování parkovacích míst na pozemku
parc. č. 109, 110 a 95 – st. v ul. Luční. Jedná se o pozemky u rodinného domu č.p. 740, který město
vlastní a pronajímá včetně okolních pozemků – zahrada.
Investor prozatím nepředkládá žádnou dokumentaci. Tato bude zpracována teprve po té co záměr
bude odsouhlasen.
Návrh na usnesení:
RM
souhlasí
s žádostí zřízení 5 parkovací míst na městském pozemku v ulici Husova před objektem mlýna, 3
parkovacích míst na ulici Úvoz , dále souhlasí s vybudováním 12 parkovacích míst na pozemku
parc. č. 109, 110 a 95 – st. u rodinného domu č. p. 740 v ul. Luční.
Termín plnění: 30.06.2021
Zodpovídá: Michaela Juránková Hrbková - administrativní pracovník
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