Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66
e-mail: podatelna@obeczdiby.cz , identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
Číslo 89/17/2019
ze dne 25. 10. 2019

k žádostem o pronájem části obecního pozemku
parc. č. 39/4, k.ú. Brnky
Rada obce Zdiby tímto:

I.

Bere na vědomí
informace k žádostem týkajícím se užívání části obecního pozemku parc. č. 39/4,
v k.ú. Brnky, jakož i z Protokolu o místního šetření ze dne 21. 10. 2019, které jsou
přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení.

II. Rozhoduje
o nevyhovění žádostem dle bodu I tohoto usnesení.

JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:
Provede:
Přílohy:

starostka
starostka

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady obce Zdiby č. 89/17/2019
Obci Zdiby byla doručena „Informace o užívání vyhrazeného parkovacího místa pro osobní
vozidlo na obecním pozemku“ od žadatele p. anonymizováno ze dne 10. 6. 2019 (podaná na OÚ
Zdiby 11. 9. 2019), která je svým obsahem fakticky žádostí o legalizaci parkování na obecním
pozemku. Přičemž v této písemnosti je navrhováno vyhrazení trvalého parkovacího místa
a přislíbeno zaplacení poplatku za parkování na obecním pozemku dle čl. 14 odst. 4 obecně
závazné vyhlášky č. 4/2013 o místních poplatcích, který upravuje poplatek za užívání veřejného
prostranství formou vyhrazení trvalého parkovacího místa.
Dále byla obci Zdiby k téže části pozemku doručena „Žádost o pronájem části pozemku v obci
Zdiby Brnky, katastrální území 792390, parcela č. 39/4, vlastník: Obec Zdiby (539058) od
anonymizováno
žadatelů
ze dne 11.9.2019, která obsahuje požadavek na
pronájem části obecního pozemku parc. č. 39/4, k.ú. Brnky (pruh 1,8 m x 29 m) se zajištěním
výsadby zeleně.
Vzhledem ke skutečnosti, že na stejnou část pozemku byly podány dvě žádosti s rozdílnými
požadavky, bylo svoláno na místo, dne 21. 10. 2019, místní šetření, k němuž byli přizváni i
žadatelé. Blíže viz přiložený Protokol o místním šetření ze dne 21. 10. 2019.
Na místě bylo za přítomnosti p. anonymi konstatováno, že ve věci jeho žádosti by se v daném případě
zováno
jednalo o vyhrazení parkovacího místa na veřejné zeleni, a proto nelze tento postup
doporučit. Žadatelé anonymizov se místního šetření nezúčastnili. Nicméně přesto, že záměr vysázení
áno
zeleně je v daném případě vhodnější k doporučení, je také třeba zohlednit celkovou situaci v ul.
Hvozdíkova. Jedná se o veřejnou účelovou komunikací, jejíž šířkové parametry jsou velmi
nedostatečné, prakticky využitelné pouze pro jednosměrný průjezd bez jakékoliv možnosti míjení
vozidel či pozastávky. Část pozemku, ke které se váží výše uvedené žádosti, je prakticky jediným
místem v této ulici, kde si např. zdejší obyvatelé mohou nechat dočasně umístit biokontejner apod.
Z toho důvodu se jeví obnova trávníku a ponechání volného prostoru jako vhodnější řešení.

Přílohy:
1) Informace o užívání vyhrazeného parkovacího místa pro osobní vozidlo na obecním
pozemku ze dne 10. 6. 2019
2) „Žádost o pronájem části pozemku v obci Zdiby Brnky, katastrální území 792390,
parcela č. 39/4, vlastník: Obec Zdiby (539058) ze dne 11. 9. 2019
3) Protokol o místním šetření ze dne 21. 10. 2019
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