Město Police nad Metují
ZÁPIS Z NEVEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OV HLAVŇOV
V ROCE 2020
konaného 18.12.2020
Přítomni:

Monika Hrnčířová, Martin Vaniš, Jan Špulák, Bohumír Toman, Michal Vacek

Nepřítomni: Milan Rotter (předal své návrhy elektronickou cestou)
Program jednání :
1) návrh na doporučení prodeje části pozemku p.č. 730/31 dle předloženého
zákresu podaném I.H.
2) návrh na doporučení prodeje části pozemku p.č. 444/10 a 444/12 dle
předložené žádosti podaném V.K.
3) návrh na doporučení prodeje části pozemku p.č. 569/1, 562/1, 562/5 a
570/2 dle předložené žádosti podaném P.Š.

USNESENÍ
01/05/2020
OV nevidí problém v prodeji části obecního pozemku p.č. 730/31 žadateli I.H., nicméně
z předloženého zákresu není jasné, kterou část pozemku chce žadatel odkoupit či zcelit.
Komentář k projednávanému bodu:
Pozemek p.č. 730/31 je veden v katastru jako ostatní komunikace, nicméně se tento
pozemek jeví jako zbytný. V návaznosti na výše uvedené je nutné před konečným rozhodnutím
zjistit o jakou část pozemku 730/31 má žadatel zájem s tím, že součástí bude i zaměření/rozdělení
pozemku, které by mělo být hrazeno žadatelem.
02/05/2020
OV nedoporučuje prodej obecních pozemků p.č. 444/10 a 444/12 žadateli V.K.
Hlasování Pro: 4 Proti: 1 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
Komentář k projednávanému bodu:
Pozemek p.č. 444/12 resp. 444/10 je veden v katastru jako trvalý travní porost, respektive
jako vodní plocha. Na pozemku 444/10 se navíc nachází hlavní a jediná příjezdová cesta do lokality
Šterlen. V minulosti danými pozemky procházela obecní cesta navazující na nynější cestu na
pozemku 444/10. Na celém území je díky vlhkému klimatu a stinným lesům velké množství
různých druhů rostlin a živočichů. Dále pozemek sousedí s hlavní turistickou cestou vedoucí na
Hvězdu a není jasný záměr uživatele co by s těmito pozemky v budoucnu zamýšlel udělat, aby
nebyl ohrožen krajinný ráz.

03/05/2020
OV nedoporučuje prodej obecních pozemků p.č. 569/1, 562/1, 562/5 a 570/2 žadateli P.Š.
Hlasování Pro: 5 Proti: 1 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato
Komentář k projednávanému bodu:
OV nevidí důvod tyto pozemky, které jsou obhospodařovány v rámci výpůjčky pozemků
prodávat. Navíc jsou to jediné pozemky, které nejsou v soukromém vlastnictví v blízkosti
komunikace. Dále se v minulosti s pozemkem 569/1 počítalo jako s dočasným parkovištěm a není
v současné době jasné, jak se bude řešit kalamitní situace s parkovacími místy na současném
parkovišti na Hvězdě.

Zapsal: Martin Vaniš

20.01.2021

