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Městský obvod Hrabová
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Pro 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, konané dne 4.3.2020

Přijetí daru pozemku parc.č. 2584/32 v k.ú. Hrabová

Návrh na usnesení :

Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová 

souhlasí
     
s přijetím daru pozemku parc.č. 2584/32 – ostatní plocha o výměře 13 m2 v k.ú. Hrabová,  
od Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ: 70890692,  
na kterém se nachází chodník realizovaný v rámci stavby „Přechod pro chodce u AZ Beta,
Ostrava – Hrabová“  

a ukládá

starostovi požádat Radu města Ostravy o vydání předchozího souhlasu.  

Důvodová zpráva:
MOb Hrabová  realizoval  předmětnou  stavbu  na  části  pozemku  parc.č.  2584/6,  který  je  
ve  vlastnictví  Moravskoslezského  kraje  (jedná  se  o  silniční  pozemek  silnice  III/4705  –
Paskovská). Kraj zastupuje Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., se sídlem Úprkova
795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz.
Dne 14.1.2020 obdržel ÚMOb Hrabová návrh darovací smlouvy.
Nejprve je potřeba k přijetí daru získat předchozí souhlas Rady města Ostravy.

Zpracovala: - Ing. Jana Faicová – ved. odboru stavebně správního

Předkládá: - Igor Trávníček, starosta

Příloha:  - geometrický plán
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Pro 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, konané dne 4.3.2020

Stanovisko ke směně pozemků par.č. 3028/6 za 2164/1 a 2590/1
 
Návrh na usnesení :

Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová 

bere na vědomí 

žádost statutárního města Ostravy ze dne 7.1.2020 o stanovisko ke směně pozemků parc.č.
21614/1  a  2591/1  o  celkové  výměře  172m2,  ve  vlastnictví  SMO,  svěřených  městskému
obvodu Hrabová za pozemek parc.č. 3028/6 o výměře 817 m2 ve vlastnictví V.K.

nesouhlasí/souhlasí

se směnou předmětných pozemků.
 

Důvodová zpráva:
ÚMOb Hrabová obdržel dne 7.1.2020 předmětnou žádost. 
Pozemky  parc.č.  21614/1  a  2591/1  leží  na  ul.  Mlynářská  a  sousedí  s pozemkem  parc.č.
2163/1,  který  je  ve  vlastnictví  žadatele  pana  Václava  Konečného,  bytem  XXXXX,  O.-
Hrabová. Má záměr rozšířit ovocnou zahradu a vysadit zde nové dřeviny.
Pozemek  parc.č.  3028/6  leží  mezi  ul.  Krmelínská  a  ul.  Místecká,  není  k němu  přístup
z pozemní  komunikace,  rostou  na  něm dřeviny  a  dle  územního  plánu  je  součástí  plochy
ochranné zeleně. Tudíž je pro město zcela bez významu.

Zpracovala: - Ing. Jana Faicová – ved. odboru stavebně správního

Předkládá: - Igor Trávníček, starosta

Přílohy: - žádost a situační snímky
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