Statutární město Ústí nad Labem

100. schůze Rady města Ústí nad Labem
dne:

bod programu:
17. 1. 2022

22.

věc:
Vydržení části pozemku p. č. 22/1 v k. ú. Brná nad Labem
důvod předložení:
Žádost
dopad na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet
zpracoval:
Ing. Romana Röhrlová, referent
předkládá:
Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
projednáno:
majetková komise dne 13. 12. 2021, č. usn. 194/2021
Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku
Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora
přizváni k jednání:

Návrh na usnesení:
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) nesouhlasí
1. s vydržením vlastnického práva k části pozemku p. č. 22/1 o výměře cca 90 m2 v k. ú. Brná nad
Labem, panem Jaroslavem Kroutilem, bytem *************************************
B) ukládá
1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
T: 31. 12. 2022

Důvodová zpráva:
Pan Jaroslav Kroutil, bytem *************************************, požádal o vydržení
vlastnického práva k části pozemku p. č. 22/1 o výměře cca 90 m2 v k. ú. Brná nad Labem.
Žadatel uvádí, že předmětnou část pozemku užívá od roku 1987 jako přístupovou komunikaci ke
svému domu. Za stejným účelem byla užívána již od roku 1946, kdy se do pohraničí přistěhovala
žadatelova rodina.
Pan Kroutil je vlastníkem sousedních pozemků p. č. 23, 24, 25 a 35/2 v k. ú. Brná nad Labem, které
zdědil. Předmět vydržení je součástí tohoto obytného areálu a je oplocen z ulice K Srdíčku a z ulice
Sebuzínská.
Stanoviska odborů MmÚ:
OÚPSŘ/OÚP nedoporučuje „PV plochy veřejných prostranství“
OMOSRI/OPRI nemá připomínek
OMOSRI/OSR doporučuje
OMOSRI/PTO nemá námitek
ODM/OÚM souhlasí – pozemek je pro ODM nevyužitelný
ODM/VO souhlasí za dodržení stanovených podmínek
Právní odbor vylučuje dobrou víru o vydržení
Majetková komise dne 13. 12. 2021 nedoporučila schválit vydržení vlastnického práva.

Přílohy:
č. 1
Žádost, výpisy KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, výpis z
usnesení MK

