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Důvodová zoráva
Datum I7.2.2009 Podpis vedoucího odboru : Ing. Peh Kučera
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Ť'ádost snoleěnosti Brose Trutnov Automotive Svstems C7,

'rLr**
odkounení částispo Systems spo pen

p.p. 102, části p.p. l79l29, čágti p.p. 49414 a části p.p. l79l28 v k.ú. Dolní Staré Mďsto

za úěelem qfstavby objektu pro prumysl s nižší ekologickou zátěŽivčetně zpevněných

ploch a přístupových komunikaci za nabízenou kupní cenu 10.000'000,-Kč, kdy v této

ceně jsou zahmuty veškeré naklady prodávajícího a za žadatelem stanovených

podmínek.

Mo _ V majetku města budou ponechány části pozemků o šíři 18m na ýstavbu přístupové

komunikace, kruhové křižovatky a inženýrské sítě (šachtakanalizace apod.)

- Nájemce zajisti vynětí ze ZPF, o částku za vyněti (cca 500.000 Kč) je ponížena

nabídková cena 10 mil. Kč.
- Pronájem bude realizován po dobu územního a stavebního řízení. Po započatí

stavebních prací bude pozemek prodrán.

- InŽenýrské sítě budou budovány na vlastních pozemcích. Napojení sítí bude řešeno

samostatně.
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Lámérbyl obecně zveřejněn na základě usnesení RM č. 2009 - ll5l2 ze dne 2'únort2009'

Zveřejněno dne 4.2.2OO9 a sejmuto dne20'2'2009'

Návrh na usnesení:

ZM souhlasí s prodejem parcel - část p.p. 102 (část o qýměře cca 15.006 r'.z +zo61, část p'p'

I7gl2g (část o qýměře cca 25.306 m2*2O'Á; část p.p. 49414 (část o qiměře cca 5220

,rt*zo't) a část p.p. 179128 (čast o qýměře cca 16100 rr?*20o/'1vk'ú' Dolní Staré Město

společnosti Brose Trutnov Automotive Systems CZ, spol. s r.o. (dále jen ,,nájemce") za

účelem výstavby objektu pro prumysl s niŽší ekologickou zátěží včetně zpevněných ploch a

přístupoqich komunik ací zakupní cenu 9.500.000,-Kč. Prodej bude realizován nejpozději do

90 dnů po zahájení stavebních prací a to vše při splnění této podmínky:

- Žádost o vydaní stavebního povolení na stavbu bude podana nejpozději {e- 31' 8' 2009;

_ termín pro podání žádosti o'rrya,i"i stavebního povolení se prodlužuje o'do}.",po kterou

protináo odvolací územní Ťizenio umístění stávby v důsledku odvolání některého z {

účastrríků iizeniao rryaaneno územního rozhodnuií o umístění stavby nebo o dobu, o kterou

byly překročeny zákonné lhůty pro vydaní rozlrodnutí'



Jw) L vLtttrlq/ - IrroueJ _ po zvereJnenr
=============-=====:=:====:
obecné zveřejnění pronájmu s budoucí koupí části p.p. 17g/28,části p.p. l7gl29,části p.p.
49414, části p.p. 102, části p.p. 17917, p.p. L79l50, p.p.I06ll, část p.p' 17gl29, p.p' 10613
v k'ú' Dolní Staré Město ap'p.2l75lI, p.p.2l75l2k.tt. Trutnov za úěelem výstavby objektu
pro průmysl s niŽší ekologickou zátěži včetně zpevněných ploch, zeleně a přístupoqých
komunikac i za níže uvedených podmínek:
'pozemky budou pronajaty na dobu určitou dva roky zanájemnéve qýši 1,-Kč/m2lrok
' pozemky budou prodany za nejvyšší nabídnutou kupní cenu, min. kupní cena je stanovena
ve qýši 500,-Kč/m2'

'žadate| rrybuduje na své náklady přísfupovou komunikaci po částech p.p. 102, p.p. 179128,
p.p.|79l29 a p.p' 49414 k.ú. Dolní Staré Město. Komunikace musí splňovat podmínky dle
městem Trutnov odsouhlasené projektové dokumentace.
prodej pozemků bude realizoviín do 60 dnů po vydání územního rozhodnutí
na části prodávaných pozemků (tj. p.p. l02, p.p. 179/29, p.p. 494/4, část p.p. l79l28), na
kteqých bude vybudoviína komunikace bude zŤízeno věcné břemeno práva chůze a jízdy pro
přístup na p.p. 17914 a část p.p. 1?917 k.ú. Dolní Staré Město.
žádost o vydání uzemního rozhodnutí na stavbu bude podána nejpozději dne 31. 8. 2010;
termín pro podaní Žádosti o vydríní stavebního povolení .. p'odluŽuje o dobu, po kterou
probíhalo odvolací územní řizent o umístění stavby v důsledku odvolríní někÍerého
z účastníků řízeni do vydaného územního rozhodnutí o umístění stavby nebo o dobu, o
kterou byly překročeny zríkonné lhůty pro vydání roáodnutí.
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Láměrbyl obecně zveřejněn na základě usnesení RM č' 2009 - |t6t2 ze dne 2'února 2009'

Zveřejněno dne 4'2'2OO9 a sejmuto dne 19'2'2009'

V době zveřejnění byly doručeny 2_uabídBr'

1) otympia Investment, s'r'o' Hradec Králové

- s nabídkou 501,- Kč/m2

2) MAPON, a.s.

;; ffi- 
' 

r'uhu3,Žižkov,Koněvova 2660l141,psč 130 83,IČ: 279 43 46l

Věc: NabÍdka k pronájmu - odkoupenÍ pozemků dle usnesenÍ rady města v Trutnově ze dne 2'

února 2(XtÍl, usnesenÍRM Ě' 200}116/

Závazně podávám nabídku na:
ť

1' pronájem 
' _!=^ ^_Et'É a?\ ř4ct a n 1.,9l) zo m2)' část

část p. p- 102 (část o rnýměře cca 5516 m2)' část p'?:!!?!?9 (áást o v'ýměře cca 55

p.p.494l4(částovýměřecca30o'nz),e,i'.p.p.llgl28(cástovýměřeca4697om2)ačást
p. p.L79/7 (cca 1770 m2), p. p.rlgtiló"Fz3a m2), p.p,ao6/L (4581 m2)' část p- p't79/29 (cca

3o17 m2), 
" 

o 
-iwj 

iáb. .z) .. t. j. ootni Staré Město a p. p. z]r7slt (21868 m2}, p' p'

zl75/z (2o6z2m2) obě k' ú' Trutnov

z. odkoupení
částp.p.1o2(cca5616m2tlo%o|,prvníčástp.p.-!7glzg(cca5520mzt!!!),částp.p.
49414 (cca3oo m2 ! |ť/o|." értP: 

'ó.'ýglzs c* 169.79:2 
tzvÁ],, část p. 9.179fi (cca 1770

m2), p. p.L79l5o (5234 m:2|,p. p.1oál1 (4car ňz1' druhá část p. p.L?9l29 (cca 3o17 m2t2ýÁl,,

p. p. 1o6/3 ífiJ;''" r. j. boinis."ri'ucrto a'pi. p.2L75!1 (21868 mz), p. p.2L75l2|20622

m2) obě k. ú. Trutnov

za dá]e uvedených podmínek:

Cena pozemků 51o kč/m2'
Nájem 7kélm/roV-
Nájem pozemto J rizemi s platným Úp na g roky, Pozemky mimo ÚP na dva roky od nabytí právní

mockměny ÚP.
Nájem bude ode&en od kupní ceny'

Reálizace inženýrských sítí a přístupouich komunikací dle PD'

odprodej 60 dní po nabytÍ právní moci ÚR na jednotlivé pozemky'

PředloŽení donoáy s nní<nóln nejpozději ke dni uzavřenínájemní smlouw.

Město souhlasí s převodem práv a povinností na další subjekty'

Zastavěná ptocrra'ou;ertů pro obchod bude max 25o/oz celkové plochy průmyslové zóny'

Vostatnímplněakceptujiveškerépodmínkystanovenévezveřejněnémzáměrupronájmuaprodeje
ze dne 2.2.2009.

\r

Společnost olympia Investment, s.r.o. Hradec Králové' podala nabídku jiným způsobem'

-ož hrlln zveřeiněno na úřední desce'



Návrh na usnesení:

\a) ZMsouhlasí s pronájmem parcel - ěást p.p' 102 (část o rnýměře cca 5616 m';, část p'p'

L79l29(část o ů*r'. ""u 
iszo,,,';, čárt p.p.494l4(část o ýměře cca 300 

'''';, 
ěást p'p'

11gl28(čárt 'ý;;" ; 46970m2) a část p.p.17 9l7 (cca 1770 m2), p'p'I79l50 (5234m2),

p.p.106/1 (4581m2), část p.p.17 9129 (cca3017m2)' p'p. 106/3 (216Í#) v k'ú' Dolní Staré

Město a p.p.2|75lI (2I868m2), p.p. 2I75l2 (20622m2; obc k'ú' Trutnov společnosti

MAPoN, a.s. Praha, za účelem přípravy územního a stavebníhoÍizení a vydání územního

rozhodnutí na výstavbu objektu pro prumysl s niŽší ekologickou zátéŽi včetnč

zpevněných ploch a přístupoqých komunikací společnosti'

Pronájem bude uzavřen na dobu dva roky ode dne uzavření nájemní smloulry do dnt

uzavřeníkupnínaqýšeuvedenépozemkyzanájemné1'.Kě/m2lrok.



Ab) LM souhlasl s prodeJem parcel - cast p.p. LVZ (cca JOIO m- * ^Lv"/oJ' prvru ca$ p.p

I79l2g (cca 5520 m2 + 20oÁ1' část p.p. 4g4l4 (cca 300 rď + 20%) a část p.p. l79l28 (ccz

46970 m' * 20oÁ), část p.p.l79l7 (cca 1770 l*), p.p.l79l50 (5234It), p.p.l06/]

(4581m2), druhá část p.p.l79l29 (cca3OI7m2+20yo), p.p. 106/3 (203m2) vk.ú. Doln

Staré Město společnosti MAPoN, a.s., a p.p.2|75l1 (21868m2), p.p. 2l75l2 (20622m2

obě k.ú. Trutnov, za účelem výstavby objektu pro prumysl s niŽší ekologickou zátš:ž

včetně zpevněných ploch, přístupoqých komunikací a zeleně a za niže uvedenýcl

podmínek:

- pozemky budou prodany za nabídnutou kupní cenu' ve výši 510,-Kč/m2.

- prodej pozemků případně částí pozemků bude realizovarr do 60 dnů po vydání územního

rozhodnutí
- pozemky budou pronajaty na dobu určitou dva roky (do doby prodeje) za nájemné ve

rnýši 1,_Kč/mzhok,
- žadateL vybuduje na své naklady přístupovou komunikaci po částech p.p. l02, p.p.

L79l28,p'p.I79l29 a p.p. 49414 k.ú. Dolní Staré Město. Komunikace musí splňovat

podmínky dle městem Trutnov odsouhlasené projektové dokumentace,

- na části prodávaných pozemků (tj.p.p. 102, p.p. l'l9l29,p.p.49414, část p.p. l79l28),na

kteqých bude vybudována komunikace bude ňízeno věcné břemeno práva chůze ajizdy
pro přístup na p,p. I79l4 a část p.p.I79l7 k.ú. Dolní Staré Město,

- Žádost o vydání územního roáodnutí na stavbu bude podána nejpozději dne 31. 8. 2010;

termín pro podání žádosti o vydaní stavebního povoleď se prodlužuje o dobu, po kterou
probíhalo odvolací uzemníÍízení o umístění stavby v důsledku odvolaní některého

z účastníků Íízeni do vydaného územního rozhodnutí o umístění stavby nebo o dobu, o

kterou byly překročeny zákonné lhůty pro vydaní rozhodnutí;
- kupní smlouva na část p.p.179l7,p.p.I79l50, p.p.l06/1, p.p.106/3 k.ú. Dolní Staré Město

ap.p.2l75l| ap.p.2l75l2 k.ú. Trutnov bude uzavřenaažpo změně územního plánu

(rozšíření průmyslov é zóny),

- zájemce se seznámil se zněním smlouvy o spolupráci mezi městem Trutnov a společností

Arkadia,
-'-''*x_^ _^-^..l.'o' ^ 'G,'_l-^{ ^L^L^,{ ;^ *--;*Át-X á^ { lea tr nalÁ ^normrrclnrlé 

qÁně



^c) 
LNL nesounlasl s plooeJem parcel _ cast p.p. l02 (cca 5Óló m'+20Yo), první část
p.p. l79l29 (cca 5520 mz x 2a%o1, část p'p. 49414 (cca 300 m2 * zovoý a část p.p. |79128
(cca 46970 m2 * 20'Á1, část p.p. l79l7 (cia I77O m2), p.p'I79l50 (sn4m\,p.p.106i 1

(4581m2), druhá část p.p' |7gl29 (cc_a 3017m2*2O%1, p p r oeB 1)olm')í-ru. Dolní
Staré Měst o, a p.p.2l7 5 l I (218 68m2), p.p. 217 5 12 (20622.'; obě k.ú. Tiutnov,
cnn'leňnncíi í)l-r-^io Trrrlao1marrí o r n LT-^'.l^^ w-A'^-,A



J t , r uzcrnny _prooeJ - oDchodni centrum Trutnov
3Ei====---==:====:=::==::====:::==:=:=

Tento materiál nahrazuje návrhy 4b1 bod 15 a 4b2 bod 27 a po jednáních s investorem
se doplňuje:

Žádost společnosti Trutnov Centrum s.r.o. se sídlem Bílkova 863/17,Praha l _ Staré Městopronájem a následný prodej st. p.p. 5023 (25 m2), p.p. 2227/l^(část o vyměře 2;;'j,;;.
2785l8^(t7,!6 m2)' p.p. zltelt (rólo 

''),'p.p^. 
zis'6tž r+ií ,n)l, p-i."ziáTň^isó^Á1'"J'ii.

3022 (9 m'), p.p. 2785ll (část o výměře 27_ m2), části p.p. 2215'/3 ieart o 
"ý-ěř" 

li;i;í;
] k'ú' Trutnov k vystavbě obchodně administrativního ilómptexu zanájemné gó,-r.e'1r}iou u
kupní cenu l500,-Kč/m2 s doplatkem ve \ýši 63.000,- Řo u" p.orpě.h města Trutnov a
termínem kolaudace stavby do 31. 12.2Ol1. Pronájem bude na dlbu ode dne uzavření
nájemní smlouvy do dne uzavření kupní a směnné smlouvy.

Mo: - Záměr města zveřejnit pronájem a následný prodej firmě Trutnov Centrum s.r.o. byl
jižzveÍejněn na základě usnesení RM č. 2008-929/{6 od2.9.2008do 19.9.2008. K záměru
nepřišly žádné připomínky ani jiné nabídky. Následně žadatelzměnil podmínky, zejména
termín prodeje. PoŽaduje prodej pozemků jiŽ před kolaudací stavby.

_ Pronájem pozemků a budoucí koupě byla schválena usnesenm ZM č. 2008-18l1 ze
dne 18.2.2008 společnosti Národní české investice s.r.o. Společnost NČI požádala o změnu
kupujícího. Zároveň,zaslali návrhy sm]uv včetně nového návrhu na směnu pozemků.
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Záměr měSta o pronájmu s následným prodejem byl zveřejněn na základě usnesení ZM č,.

2008-34618 od 17.12.2008 do 5.t.2009. K záměru nepřišla žádnápřipomínka ani jiná nabídka'

Usnesením RM č. 2009-35lI ze dne 19.1'2009 by\o ZM doporučeno schválit prodej

pozemků.

Usnesením RM č. 2009-4211 ze dÍe 19.1'20a9 byl schválen pronájem pozemků určených
k zastavění společnosti Trutnov Centrum s.ť.o. se sídlem Bílkova 863117, Praha 1 _ Staré

Město

'tš



\
Mo: Na zakladě dalších jednání dochází k rozšíření stávajících usnesení o souhlas

s pronájmem a následně prodejem vjezdové a ýjezdové rampy' souhlasy se zŤizením

věcných břemen, souhlas s přijetím daru (bud. chodníky.'), souhlas s budoucím pronájmem

nebytových prostor.

Právní oddělení:
Za ,Úče|em vyloučení pochybností se kolaudací obchodní centra pro účely této smlouvy
rozumí lydání kolaudačního souhlasu podle s I22 zákona ě. 18312006 sb., o územním
plánování a stavebním řádu stavebním úřadem (dále jen ,,stavební zákon') v rozsahu uŽivání

obchodního centra (dále jen ,,Kolaudace"). Za Kolaudaci se za podminky, Že kolaudační

souhlas bude vydán nejpozději do 31 .I2.20I2, ve smyslu uvedené definice považuje také

vydání rozhodnutí o předěasnémužíváni stavby obchodního centra nebo povolení zkušebního

provozu obchodního centra za podmínky, že obchodní centrum bude moci b1it uŽívano

veřejností i v době zkušebního provozu. Za Kolaudaci ve smyslu uvedené definice se

nepovažují oznámení zilm&l započetí s užíváním nebytových prostor obchodního centra ($

120 stavebního zákona) nebo kolaudační souhlasy kužívéní nebýových prostor obchodního

centra ($122 stavebního zákona) vč. zénemi pro provozování autobusové dopravy; sjednaný

termín Kolaudace se prodlužuje o dobu, po kterou probíhalo odvolací stavební Íízeni na

obchodní centrum, v důsledku odvolaní některého z účastníků Íizeni do vydaného Stavebního

povolení nebo o dobu, o kterou byly překočeny zákonné lhůty pro vydaní rozhodnutí. l

Usnesením RM č). 2009-I7Il3 ze dne 16.2.2009 bylo ZM doporučeno schválit prodej

pozemku s přijetím daru'



Návrh na usnesení:
ZM
1. souhlasí s pro-dejem parcel - st. p.p' 5023 (25 m2), p.p. 2227ll (část o vyměře 20 m2), p.p

?7?119 07,76 m2) p'p. 278611 (l090 m2), p.p. zlteiz (418 m2),'p.p. zlďets 1ssz ďj; ;.;
30?2 (9 m') investoroví za cenu l.500 Kě/m'z a směnou parcel p.p. 2785ll (část o vymcré 2't
m'), části p'p' 22l5l3 (část o qýměře 47 m2) za parcelu i.p. zlg6t+ (část o rnýměře iz 

^,s 
,,

vlastnictví investora, polečnosti Trutnov Centrum, s'r.o. sídlem Bílkova 863lI7,110 00 Prahz
1 - Staré Město' tČ: ža+zla08 (dále jen ,,investo.;o;,to vše v k.ú. Trutnov, s doplatkem ve qfš'
l'500 Kč/m2 ve prospěch města Trutnov, a to do 30 dnů poté, co investor městu Trutnor
hodnověrně doloŽí, že na stavbu vynaložil náklady v částce alespoň 30'000.000,_ Kč
VynaloŽenými náklady na stavbu se rozumí investorem uhrazené částky dle faktur dodavatelť
na přípravu stavby (zahrnující zď1ména náklady projektové dokumentace a zajištění vydánr
územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu), dále přípravné a zahď1ovací ptáce nt
stavbě (založení stavby), to vše při splnění těchto podmínek:
- architektonické a urbanistické řešení stavby bude podobné autobusovému nádraží, a tc

v části stavby směřující k sousednímu autobusovému nádraží, jejíž součástí bude níŽe
uvedené zázemí sloužící k provozování autobusové dopravy s tím, že veřejné prostory tétc
části budou architektonicky a kapacitně uzpůsobeny pro uvedený účel, včetrrě sociálníhc
zázemi (veřejných WC a sociálního zaÍízenipro cestující);

- investor se zayazuje vybudovat a poskytnout městu Trutnov nájem nebytoqých prpstor
(prodej jízdenek, infocentrum, zázemi pro řidiče, dispečink, servrovna' čekáma prc
cestující, úschovna zavazadel, WC a soc. zaŤízení pro cestující) s tím, Že město Trutnov se
zaváže přispívat na provoz a údrŽbu veřejných WC a sociálního zázemi pro veřejnos1
v rozsahu 50% skutečně vynaloŽených nakladů;

- Žádost o vydání stavebního povolení na stavbu bude podána nejpozději dne 31. 5. 2009:
termín pro podání žádosti o vydání stavebního povolení se prodluŽuje o dobu, po kterou
probíhalo odvolací izemní Íízení o umístění stavby v důsledku odvolrání některého
z účastníků řízení do vydaného územního rozhodnutí o umístění stavby nebo o dobu, o
kterou byly překročeny ziákonné lhůty pro vydríní rozhodnutí;_ kolaudace stavby bude provedena do 31. 12. 201't; termín pro kolaudaci stavby se
prodlužuje o dobu, po kterou probíhalo odvolací stavební Ťízení na stavbu, vdůsledku
odvolání některého z účastníků Íízení do vydaného stavebního povolení nebo o dobu, o
kterou byly překročeny zákonnó lhůty pro vydríní rozhodnutí;

- v případě prodlení investora s kolaudací stavby o více jak tři měsíce, zaváže se investor
uhradit městu Trutnov smluvní pokutu v qýši 30,- Kč/m2 městem Trutnov prodanych a

směněných parcel zakažďý i započaty rok prodlení;
investor provede výstavbu rnýhradně na své náklady (za využiti bankovního úvěru, jehož
zaj ištění j e vyhradní odpovědností investora).

2.1 . souhlasí se zveřejněním záměru města prodat část p.p. ě. 2227lI (část o vyměře cca 400
*';, k.ú. Trutnov, včetně části tělesa pozemní komunikace na této parcele umistěné' avšak
vyjma části tělesa pozemní komunikace na části tohoto pozemku umístěné, pro které mábyt
zŤízeno věcné břemeno, společnosti Trutnov Centrum, s.r.o. se sídlem Bílkova 863ll7,110 00
Praha 1 - Staré Město, IČ:28437608 (dále jen,,investor"),zacenu l.500 Kč/m, přičemž
investor bude povinen i ve vztabuk tomuto pozemku

- dodržet podmínky uvedené v usnesení č. ZM 2008 - 34618
- vybudovat vyjezdovou a vjezdovou rampu obchodního centra takovym způsobem, aby

na části této qýjezdové a vjezdové rampě obchodního centra bylo možné umístění a
pÍovoz tělesa místní komunikace bez dalších nákladů

- udrŽovat vyjezdovou a vjezdovou rampu obchodního centra v řádném stavu
- provést na části výjezdové a vjezdové rampy obchodního centra na své náklady těleso

pozemní komunikace, a to jako náhradu za stávající těleso pozemní komunikace ve
vlastnictví města



rrt uLavrvrrr Kupnr srnrouvy otJ(J.e zrrzeno Dezuplame vecne Dremeno na castt pozemKove
parcely č.2227lI, k'ú. Trutnov' ve prospěch ve prospěch města Trutnova, které bude spočívat
v právu města Trutnova v bezúplatném umístění tělesa pozemní komunikace na stávajícím
pozemku a v případě jejího provedení na Výjezdové a vjezdové rampě obchodního centra a
dále v právu provozu této pozemní komunikace na stávajícím pozemku a v případě jejího
provedení na Výjezdové a vjezdové rampě obchodního centra.

3. souhlasí s přijetím daru od investora spočívající v převodu vlastnictví k vybudovaným
částem komunikací a chodníků v okolí obchodního centra, ato zapředpokladu, že týo
komunikace budou řádně zkolaudovány a v dobrém technickém stavu.


