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Výsledek veřejné dražby id. spoluvlastnického podílu ¼ k celku
pozemku p.č. 2254 k.ú. Bolevec.

Zastupitelstvo města Plzně schválilo dne 6. 10. 2011 svým usnesením č. 508 účast
města na veřejné dražbě vyhlášené dle dražební vyhlášky č.j. 081 EX 00741/09-050 Lpa
ve věci konání dražebního jednání proti povinné Miloslavě Vackové, nar. 25. 3. 1950,
bytem Sokolovská 791/67, 323 14, Plzeň – Severní Předměstí.
Předmětem dražby byl id. spoluvlastnický podíl ¼ k celku pozemku p.č. 2254
o výměře 4044 m², orná půda, zaps. na LV č. 1443 pro k.ú. Bolevec u Katastrálního úřadu
pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň-město.
Dle platného Územního plánu města Plzně se pozemek p.č. 2254 k.ú. Bolevec
nachází z části v ploše pro VPS – průtah silnice I/20, z části v ploše pro ornou půdu
/s výhledem na možnou změnu na BČ/ a z části v ploše žel. dopravy.
Dle stanoviska Technického úřadu MMP č.j. MMP /165355/11 ze dne 21. 9. 2011
bylo doporučeno získat id. spoluvl. podíl pozemku do majetku města Plzně, a to vzhledem
k zasažení části tohoto pozemku veřejně prospěšnou stavbou - VPS – průtah silnice I/20,
označení DTK dopravně technický koridor Zavadilka.
Rada města Plzně dne 27. 10. 2011 přijala usnesení č. 1440, kterým schválila
nejvyšší možnou nabídku města, a to za id. spoluvl. podíl ¼ k celku pozemku p.č. 2254
k.ú. Bolevec, ve výši 405 000,- Kč. K příslušným krokům při dražbě byl zplnomocněn
Martin Zrzavecký, náměstek primátora.
Veřejná dražba se uskutečnila dne 2. 11. 2011 v 11.30 hodin v budově
Exekutorského úřadu Praha-východ, soudního exekutora JUDr. Marcela Smékala,
Michelská 1326/62, Praha 4.
Statutární město Plzeň se stalo vydražitelem, tj. byl mu udělen příklep
na vydraženou nemovitost:
- spoluvlastnický podíl pozemku p.č. 2254 o výměře 4044 m², orná půda, zaps. na LV č.
1443 pro k.ú. Bolevec u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště
Plzeň-město, za cenu nejvyššího podání ve výši 150 000,- Kč.
Usnesení soudního exekutora o přidělení příklepu na vydražené nemovitosti č.j.
081 EX 00741/09-057 ze dne 2. 11. 2011 nabylo právní moci dne 30. 11. 2011. Nejvyšší
podání ve výši 150 000,- Kč bylo uhrazeno ve stanovené lhůtě.
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Zprávu předkládá:
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Zveřejněno na úřední desce:
Projednáno v RMP dne:

Strana: 2

H. Matoušová, členka RMP
3. 1. 2012
V. Petráková, MAJ MMP
Ing. Hasmanová, VO MAJ MMP
Ing. Kuglerovou, ŘEÚ
souhlasí
nepodléhá zveřejnění
5. 1. 2012

