Usnesení Rady města Plzně
Číslo RMP: 72
Datum konání RMP: 12. 11. 2012

Označení návrhu usnesení: MAJ/1

č. 1499

I.

Bere na vědomí

1. Skutečnost, že na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí č. 4423 ze dne 16. 11. 2009,
které bylo prodlouženo do 23. 12. 2013, a investorem stavby je Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje a statutární město Plzeň.
2. 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.
3. 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.
4. Skutečnost, že bylo přijato usnesení ZMP č. 415 ze dne 6. 9. 2012, kterým byl schválen
záměr pro další postupy při výkupech pozemků pro IA - „Silnice III/18032 Tyršův most Radobyčice”.
5. Skutečnost, že vlastník pozemku nesouhlasí se zveřejněním a tedy zpřístupněním
osobních nebo citlivých údajů na internetových stránkách města Plzně.
II.

Souhlasí

s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Plzní jako kupujícím a vlastníkem pozemku
zapsaném na LV č. 252 pro k.ú. Radobyčice, jako prodávajícím, na odkup pozemku parc. č.
463/26, zahrada, o výměře 34 m2, který vznikl dle GP č. 1028-39/2012 oddělením z pozemku
parc. č. 463/6 zapsaného na LV č. 252 pro k.ú. Radobyčice, za sjednanou cenu 27 200,- Kč
(= 800,- Kč/m2) do vlastnictví města Plzně.
Daň z převodu nemovitosti bude hrazena dle zákona.
Zdrojem finančního krytí bude rozpočet Odboru nabývání majetku MMP.
III.

Schvaluje

v případě nabytí nemovitosti dle bodu II. tohoto usnesení její svěření do správy SVSMP.
IV.

Doporučuje

Zastupitelstvu města Plzně
schválit koupi nemovitosti dle bodu II. tohoto usnesení.

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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Ukládá

tajemnici MMP
1. Zajistit předložení návrhu usnesení dle bodu II. tohoto usnesení k projednání ZMP.
Termín: 13. 12. 2012
Zodpovídá: Ing. Hasmanová
2. Zajistit svěření získané nemovitosti příslušnému správci dle bodu III. tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2013
Zodpovídá: Mgr. Radová
Ing. Sterly

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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