Komise RMP pro nakládání s majetkem
dne 4. října 2012

MAJ/2

Bezúplatný převod stavebních objektů a pozemků v k.ú. Černice z majetku
Plzeňského kraje do majetku města Plzně

KNM doporučuj e R MP souhlasit:
1. S uzavřením darovací smlouvy mezi Statutárním městem Plzní (jako obdarovaným) a
Plzeňským krajem se sídlem Plzeň, Škroupova 18, PSČ 301 00, IČ 70890366 (jako
dárcem), a to na stavební objekty v k.ú. Černice:
- dešťová kanalizace SO 301 na pozemcích p.č. 1454/17, 1455/1, 1489/1, 1489/4, 1506/1,
1507/1, 1507/5, 1623/1, 1885/1,2, 1916/4,7,8, 1923/1, 1931/1,2,3,64, 69,78 k.ú. Černice
- retenční nádrž SO 320 na pozemcích p.č. 1503/5, 1503/6, 1505/3, 1507/2 k.ú. Černice
Celková hodnota daru dle evidence správce majetku Správy a údržby silnic Plzeňského kraje
činí 31 423 120,- Kč.
Statutární město Plzeň bude předmět daru užívat pouze ve veřejném zájmu, a to tak, že bude
sloužit výhradně k odvedení dešťových vod z lokality výstavby obytné zóny Plzeň - Černice,
a to v souladu s Generelem odvodnění města Plzně, a v případě, že jej převede smlouvou na
třetí osobu ve lhůtě kratší než 10 let od jeho nabytí, je povinno zaplatit Plzeňskému kraji
částku ve výši 100% z hodnoty majetku v době převodu. Kontrolu dodržování této podmínky
si může vyžádat Plzeňský kraj popřípadě Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Dešťová kanalizace bude svěřena do správy OSI MMP a retenční nádrž bude svěřena do
správy SVS MP.
2. S uzavřením darovací smlouvy mezi Statutárním městem Plzní (jako obdarovaným) a
Plzeňským krajem se sídlem Plzeň, Škroupova 18, PSČ 301 00, IČ 70890366 (jako
dárcem), a to na pozemky v k.ú. Černice:
p.č. 1503/5 o výměře 65 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
p.č. 1503/6 o výměře 172 m2, ostatní plocha, jiná plocha
p.č. 1505/3 o výměře 5397 m2, vodní plocha, koryto vodního toku umělé
p.č. 1507/2 o výměře 283 m2, ostatní plocha, jiná plocha
Celková hodnota daru dle evidence správce majetku Správy a údržby silnic Plzeňského kraje
činí 2 895 129,- Kč.
Statutární město Plzeň bude předmět daru užívat pouze ve veřejném zájmu, a to tak, že bude
sloužit výhradně k odvedení dešťových vod z lokality výstavby obytné zóny Plzeň - Černice,
a to v souladu s Generelem odvodnění města Plzně, a v případě, že jej převede smlouvou na
třetí osobu ve lhůtě kratší než 10 let od jeho nabytí, je povinno zaplatit Plzeňskému kraji
částku ve výši 100% z hodnoty majetku v době převodu. Kontrolu dodržování této podmínky
si může vyžádat Plzeňský kraj popřípadě Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Získané pozemky budou svěřeny do správy SVS MP.
3. S uzavřením smlouvy mezi Statutárním městem Plzní (jako oprávněným) a Plzeňským
krajem, se sídlem Plzeň, Škroupova 18, PSČ 301 00, IČ 70890366, hospodaření se
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svěřeným majetkem kraje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Plzeň, Škroupova 18, PSČ 301 00, IČ 72053119 (jako povinným), a
to o zřízení věcného břemene práva umístění a provozování dešťové kanalizace SO 301 na
pozemku p.č. 1931/2 k.ú. Černice a právo přístupu, příjezdu za účelem jeho oprav, údržby
a obnovy.
Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch města Plzně, a to bezúplatně a na dobu neurčitou.
Povinný se zavazuje zdržet se po dobu trvání věcného břemene na dotčené nemovitosti
provádění činností, které by ohrozily nebo mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu
dešťové kanalizace SO 301 nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, a které by
znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup strany oprávněné z věcného břemene k
dešťové kanalizaci SO 301.
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena souběžně s darovací smlouvou na převod
dešťové kanalizace SO 301.
Souhlasí 11
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