Usnesení Rady města Plzně
Číslo RMP: 57
Datum konání RMP: 31. 5. 2012

Označení návrhu usnesení: PROP/12

č. 827

I.

Bere na vědomí

1. Žádost manželů Václava a Boženy Čelakovských a pana MUDr. Jana Čelakovského,
všichni bytem v Plzni, Kotíkovská 54, o vydržení částí pozemků p.č. 1382 a p.č. 3033/1,
vše v k.ú. Bolevec, které však nebylo doporučeno.
2. Geometrický plán č. 3387-1/2011 ze dne 13. 7. 2011, kterým vznikly nově označené
pozemky p.č. 1382/4 – ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 91 m2 a p.č. 3033/4 –
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 10 m2, oba k.ú. Bolevec, které jsou
předmětem prodeje.
II.

Souhlasí

s prodejem nově vzniklého pozemku p.č. 1382/4 – ostatní plocha, neplodná půda, o výměře
91 m2, který byl geometricky oddělen z pozemku p.č. 1382 – ostatní plocha, neplodná půda,
o celkové výměře 262 m2 a pozemku p.č. 3033/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 10 m2, který byl geometricky oddělen z pozemku p.č. 3033/1 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o celkové výměře 515 m2, vše k.ú. Bolevec, do podílového
spoluvlastnictví o velikosti podílu ½ k celku do SJM manželům panu Václavu Čelakovskému,
r.č. 400216/XXX a paní Boženě Čelakovské, r.č. 475805/XXX, a o velikosti podílu ½ k celku
panu MUDr. Janu Čelakovskému, r.č. 730617/XXXX, všichni bytem Plzeň, Kotíkovská
788/54, za celkovou kupní cenu 80 800,- Kč, tj. 800,- Kč/m2 s tím, že kupní cena bude
uhrazena před podpisem kupní smlouvy kupujícími.
Náhrada za dosavadní užívání pozemku nebude požadována.
Na prodávané pozemky bude ve prospěch města Plzně zřízeno věcné břemeno umístění
a provozování vodovodní sítě včetně ochranného pásma. Věcné břemeno bude zřízeno přes
celé pozemky, bezúplatně a na dobu neurčitou.
Kupující budou v kupní smlouvě upozorněni, že pozemky musí po prodeji zůstat volně
přístupné v části dotčené vodovodním řadem včetně ochranného pásma. Pokud dojde
k oplocení částí pozemků dotčených vodovodním řadem v majetku města Plzně ve správě OSI
MMP nebude v případě revize, údržby a obnovy, poruchy vodovodní sítě poskytnuta žádná
náhrada za škody způsobené na majetku kupujících.

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Bc. Eva H e r i n k o v á
zástupce primátora
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Doporučuje

Zastupitelstvu města Plzně
schválit prodej pozemků dle bodu II. tohoto usnesení.
IV.

Ukládá

tajemnici MMP
předložit návrh usnesení k projednání v ZMP dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 21. 6. 2012
Zodpovídá: Ing. Kuglerová
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