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 14. schůze Rady města Kuřimi konané dne 16.06.2021
Žádost o vymezení parcel pro místní parkovací plochy
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 investora [osobní údaj odstraněn] bytem [osobní údaj
odstraněn] , zastoupené žadatelem [osobní údaj odstraněn] , o určení parcel pro umístění parkovací
plochy pro RD Nerudova 552/1 stojící na par. č. 491/12, 491/2 a 493 k. ú. Kuřim. RD majitelka
dlouhodobě opravuje a přistavuje bez příslušného povolení. Pan [osobní údaj odstraněn] projektuje a
dojednává dodatečné povolení stavby. Stávající technický stav mostku přes Kuřimku neumožňuje
využívat vlastní pozemek rodinného domu pro parkování vozidel. Přesto v projektové dokumentaci
s parkováním jednoho vozidla na svém vlastním pozemku počítají. V příloze žadatel doložil výpočet
parkovacích stání pro 3 vozidla. Žádost tedy uvažuje s parkováním zbylých dvou vozidel na veřejně
přístupných parkovacích stání v ul. Nerudova. S žadatelem nebylo dosud jednáno o možnosti postavit
na městských pozemcích příslušná parkovací stání, teprve po stanovisku RM lze pokračovat
v jednání.
Návrh na usnesení:
RM
souhlasí
s umístěním 2 potřebných parkovacích stání na městských pozemcích v ul. Nerudova.
Podmínkou pro toto povolení je vybudování jednoho dalšího parkovacího stání ve prospěch
veřejnosti a dále, že po vybudování budou všechna tři parkovací stání převedena bezúplatně
městu Kuřim.
Termín plnění: 30.07.2021
Zodpovídá: Michaela Juránková Hrbková - administrativní pracovník
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