Zastupitelstvo města Plzně dne:

6. 9. 2012

MAJ/1

NÁVRH USNESENÍ
Č.:

……

ze dne :

6. 9. 2012

Ve věci: Projednání záměru pro další postup při výkupech pozemků pro IA - VPS D56 „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” do majetku města Plzně.
Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.
1.

2.

3.

II.

Bere na vědomí
Skutečnost, že na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí č. 4423 ze dne 16. 11.
2009 a investorem stavby je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a Statutární
město Plzeň.
Skutečnost, že pro vydání stavebního povolení pro veřejně prospěšnou stavbu
(VPS) D56 - „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice”, vedenou v závazné
části územního plánu města Plzně, je nutné majetkově vypořádat pozemky v k. ú.
Radobyčice a v k. ú. Doudlevce dotčené trvalým a dočasným záborem výše
uvedené stavby, což bude standardně řešeno uzavřením kupních smluv, případně
smluv o budoucích kupních smlouvách na trvalé zábory a uzavřením nájemních
smluv na zábory dočasné.
Skutečnost, že stavba má významnou vazbu na akci „Vodovod a kanalizace
Výsluní“ a akci „Propojení Tyršův most – Výsluní“. Výstavba těchto akcí musí být
vzájemně zkoordinována.
Schvaluje

záměr uzavírat přednostně kupní smlouvy nebo smlouvy o budoucích kupních
smlouvách mezi městem Plzní a vlastníky pozemků dotčených dle záborového elaborátu
DSP trvalým záborem stavby „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” v k. ú.
Radobyčice a v k. ú. Doudlevce, obec Plzeň, do majetku města Plzně za městem Plzní
navrženou smluvní kupní cenu, která činí 800,- Kč/m2.
Jednotlivé případy, kdy vlastníci budou s výše uvedenou cenou souhlasit, budou
předkládány pak rovnou do RMP.
Všechna další smluvní ustanovení (splatnost kupní ceny, daň z převodu nemovitostí aj.)
budou řešena při jednáních s vlastníky a budou konkretizována v předkládaných
návrzích usnesení.
III.

Ukládá

Radě města Plzně
zajistit realizaci dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2014
Zodpovídá: H.Matoušová, členka RMP
Ing. Hasmanová
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Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
Schůze ZMP se zúčastní:
Obsah zprávy projednán s:
Zveřejněno na úřední desce:
Projednáno v RMP:
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H. Matoušová, členka RMP
17. 7. 2012
V. Jonáková, MAJ MMP
Ing. Hasmanová, VO MAJ MMP
Ing. Kuglerovou, ŘEÚ
souhlasí
nepodléhá zveřejnění
dne 28. 6. 2012
č. usnesení: 899

