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 4. schůze Rady města Kuřimi konané dne 03.02.2021
Ing. Vojtěch Vrabec – žádost o prodej pozemku pro stavbu garáže
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - situace
C - situace
D - situace
B - žádost

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Vladimíra Fidrmucová - referent - pozemky

Vedoucí odboru:

Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Ing. Vojtěch Vrabec, bytem [osobní údaj odstraněn] Kuřim, požádal město Kuřim o odprodej části
2
2
pozemku parc. č. 1696 o výměře cca 41m a části pozemku parc. č. 1707 o výměře cca 2 m vše
v k. ú. Kuřim (dále jen „Pozemek“) za účelem osazení plochy betonovou garáží pro stání dvou
osobních vozidel (za sebou) v rozsahu dle př. A. Žádost Ing. Vrabce odbor majetkoprávní předkládá
v př. B.
Jedná se o lokalitu garáží na ul. U Vlečky. – vizte příloha C. Předmětný Pozemek město pronajímá
jako přídomní zahrádky.
Vyjádření odboru investičního z hlediska územního plánu:
v územním plánu je Pozemek vymezený v rozvojové ploše smíšené obytné ozn. B011. Umístění
garáže souvisí s funkcí bydlení, proto je záměr v souladu s přípustnými podmínkami využití plochy.
Co se týká parkování obecně, ÚP Kuřim navrhuje pro zajištění kvalitních podmínek pro statickou
dopravu mimo jiné i koncepční prvky hromadných garáží, jedna z nich, ozn. DK-03: hromadná garáž
při ulici U Vlečky, je navržena na ul. Sv. Čecha v prostoru u CTS.
Jednou z priorit tohoto území je rozvoj prostupnosti lokality přes železniční dráhu do rekreační zóny u
Srpku ve směru ulic Wolkerovy a Svatopluka Čecha. Ulice U Vlečky je lemována garážemi po obou
stranách a přístavbou garáže k již stávajícím garážím se prostupnost lokality neztíží.
Z pohledu územního plánu je záměr v souladu.
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Záměr je sice v souladu s územním plánem, avšak OMP na základě místního šetření nedoporučuje
prodej Pozemku z těchto důvodů:
 lokalita garáží a přídomních zahrádek je oddělena plotem, který odděluje zahrádky od garáží
v délce cca 160 m, plot by musel být částečně odstraněn;
 nová garáž by zabrala cca 2 - 4 m současných zahrádek;
 výstavbou garáže vznikne nepravidelný tvar městského pozemku parc. č. 1707 k. ú. Kuřim pro
případnou další bytovou výstavbu.
Hlavním důvodem je to, že nová garáž by zasáhla do zahrádek a odstranění plotu by přímo
nabádalo k dalším žádostem o výstavbu garáží v celé délce ulice. Tím by se zúžil prostor pro
případnou výstavbu bytových domů – vizte př. C. Město by také jako řádný hospodář, muselo
vyřešit způsob prodeje Pozemku pro garáž (nejvyšší nabídce, dražbou…..).

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
2

záměr na prodej části pozemku parc. č. 1696 o vým. cca 41 m a části pozemku parc. č. 1707 o
2
vým. cca 2 m vše v k. ú. Kuřim dle přílohy, Ing. Vojtěchu Vrabcovi, bytem [osobní údaj
odstraněn] Kuřim, za cenu dle znaleckého posudku. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem pozemku.
Termín plnění: 31.03.2021
Zodpovídá: Ing. Vladimíra Fidrmucová - referent - pozemky
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