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Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Křimice mezi městem Plzeň
a Plzeňským krajem formou vzájemných darů.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
Bere na vědomí
1. Skutečnost, že na základě fyzické prohlídky provedené Správou veřejného statku
města Plzně bylo zjištěno užívání městského pozemku parc. č. 898/5 k. ú Křimice, a to
Plzeňským krajem, Střední průmyslovou školou dopravní.
2. Požadavek MO Plzeň 5 – Křimice na získání části pozemku parc. č. 906/9 k. ú.
Křimice od vlastníka Plzeňského kraje a přisloučení tohoto pozemku k městskému
pozemku parc. č. 906/37 k. ú Křimice.
3. Skutečnost, že v případě realizace vzájemných darů mezi městem Plzeň a Plzeňským
krajem jsou od daňového zpoplatnění oba subjekty osvobozeny, nebyly po vzájemné
dohodě zadávány znalecké posudky na předmětné pozemky.
Schvaluje
majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Křimice mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem,
Škroupova 1760/18, Plzeň, IČO 70890366, formou vzájemných darů, a to následovně:
- město Plzeň získá nově vzniklý pozemek parc. č. 906/39 o výměře 106 m 2, ostatní plocha,
zeleň, který byl oddělen geometrickým plánem z pozemku parc. č. 906/9 o celkové výměře
1594 m2, ostatní plocha, zeleň, zaps. na LV č. 682 pro k. ú. Křimice,
- Plzeňský kraj získá pozemek parc. č. 898/5 o výměře 106 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, zaps. na LV č. 1 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, pro obec Plzeň a k. ú. Křimice.
Ukládá
Radě města Plzně
zajistit uzavření smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 15. 9. 2012
Zodpovídá: H. Matoušová, členka RMP
Ing. Hasmanová

Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
Schůze ZMP se zúčastní:

H. Matoušová, členka RMP
7. 3. 2012
Jitka Kašparová, MAJ MMP
Ing. Hasmanová, VO MAJ
MMP
Obsah zprávy projednán s: Ing. Kuglerovou, ŘEÚ
souhlasí
Zveřejněno na úřední desce: od 1. 3. 2012 po dobu 15 dnů
Projednáno v RMP:
dne 23. 2. 2012
č. usnesení 248

