Zápis z 5. jednání komise RM pro místní část Vlčovice
konaného dne 13. 5. 2019 ve Vlčovicích
Přítomni:

Radim Hyvnar
Renata Gelnarová
Radek Harabiš
Dalibor Hipík
Miroslava Štěpánová
Jan Vrubel

-

předseda
členka
člen
člen
členka
člen

Hosté:

Dagmar Rysová

-

garant RM pro MČ Vlčovice

Viz prezenční listina, která je nedílnou součástí zápisu.


Jednání MKRM Vlčovice zahájil předseda, přivítal všechny přítomné členy MKRM Vlčovice a
představil program jednání. K předloženému programu nebyl vznesen žádný protinávrh ani
doplňující návrh a navržený program jednání tedy byl schválen tak, jak byl předložen.
Výsledek hlasování: 6–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)



MKRM Vlčovice projednala žádost OMM o vyjádření MKRM Vlčovice k možnému prodeji části
pozemku p.č. 923/1 v k.ú. Vlčovice, který je ve vlastnictví města, žadateli Ing. Radku Harabišovi.
Požadovaná část pozemku p.č. 923/1 je vyznačena růžově v Příloze č.1. Žadatel je majitelem
sousedního pozemku p.č. 80/2 a část pozemku města, o kterou žádá, potřebuje pro realizaci
připojení své nemovitosti k připravované kanalizaci, neboť původně plánované řešení připojení
jeho nemovitosti ke kanalizaci přes pozemek sousedů již není po změně majitelů sousední
nemovitosti p.č. 90/7 pro nesouhlas nových majitelů možný.
MKRM Vlčovice při projednávání této žádosti OMM o vyjádření vzala v úvahu skutečnost, že
celá část pozemku města, o kterou žadatel žádá, je historicky průchod mezi soukromými
nemovitostmi, který v minulosti sloužil pro obyvatele přilehlých i vzdálenějších nemovitostí
k jejich kratší a bezpečnější cestě do a z kostela; již dávno ale toto své využití ztratil a majitelé
sousedních nemovitostí, ať již předchozí nebo ti současní, si část jeho šířky v minulosti jednoduše
„připlotili“ ke svým přilehlým pozemkům, díky čemuž se jeho šíře v některých místech zúžila do
dnešní podoby úzké pěšiny. Přestože se jedná o pozemek ve vlastnictví města, tak město jej – co
místní pamětníci pamatují – nikdy neudržovalo a neudržuje. Základní údržbu této pěšiny tedy čas
od času provádí toliko právě žadatel, jehož děti jsou jedinými uživateli tohoto průchodu, kdy si
tudy zkracují cestu např. na autobus. Vzhledem k tomu, že MKRM nevidí logiku v odprodeji
pouze žadatelem požadované části pozemku s tím, že zbylá část průchodu by zůstala v majetku
města, přijala MKRM k žádosti OMM o vyjádření následující usnesení:
MKRM Vlčovice po projednání souhlasí s odprodejem části pozemku p.č. 323/1 v k.ú. Vlčovice
žadateli panu Ing. Radku Harabišovi za podmínky toho, že žadatel odkoupí kromě jim požadované
části pozemku rovněž navazující úzkou část tohoto pozemku až k jihozápadnímu rohu pozemku
p.č. 87 (graficky vyznačeno červeně v příloze č.2). Žadatel byl s touto podmínkou MKRM
seznámen a souhlasí s ní. S ohledem na skutečnost, že žadatel je členem MKRM Vlčovice, tak se
při hlasování MKRM o této věci zdržel hlasování.
Výsledek hlasování: 5–0–1 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)



MKRM Vlčovice po projednání žádá o výměnu nesvítících zářivek osvětlení vývěsních skříněk
před kulturním domem.
Výsledek hlasování: 6–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
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Příští jednání MKRM Vlčovice se uskuteční tradičně třetí pondělí v měsíci, tj. 17.6.2019.

Zapsal:

Radim Hyvnar

Správnost ověřil:

Seznam příloh:
Příloha č.1 – Vyznačení části pozemku dle žádosti
Příloha č.2 – Vyznačení části pozemku dle návrhu MKRM
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Radek Harabiš

