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NÁVRH USNESENÍ

Č.:

……

Ve věci:

ze dne :

21. 2. 2013

Přijetí daru části kanalizační stoky, zánik a zřízení věcného břemene
práva vedení a provozování kanalizačního řadu.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí

1.

Znění smlouvy o smlouvě budoucí darovací ze dne 9. 8. 2002, kterou spolu
uzavřely město Plzeň a obec Zruč – Senec a podle které se obec Zruč – Senec
zavázala nejpozději do 20. 6. 2013 darovat městu Plzni část kanalizační stoky,
která se nachází v městském pozemku parc. č. 3827, k. ú. Bolevec.
Potřebu v souladu s požadavkem ORP MMP zúžit stávající věcné břemeno
práva vedení kanalizačního řadu, které bylo zřízeno ve prospěch obce Zruč –
Senec na městském pozemku parc. č. 3827, k. ú. Bolevec, a které musí být
řešeno jako zánik stávajícího věcného břemene a zřízení nového věcného
břemene v menším rozsahu. Věcné břemeno je zužováno, protože město Plzeň
(OSI MMP) standardně nepřebírá vodohospodářské sítě mimo území města
Plzně, a tudíž na malé části pozemku parc. č. 3827, k. ú. Bolevec, na které je
umístěna část kanalizační stoky zůstávající ve vlastnictví obce Zruč – Senec,
bude věcné břemeno stále potřebné.

2.

II.

Schvaluje

uzavření darovací smlouvy a smlouvy o zániku a zřízení věcného břemene s obcí Zruč
– Senec, IČO 00258563, se sídlem Plzeňská 100, Zruč – Senec, PSČ 330 08.
Předmětem darovací smlouvy je přijetí daru části kanalizační stoky DN 250 v úseku
od místa napojení na stávající kanalizaci v lokalitě Bílá Hora po kanalizační šachtu
Š 14 od obce Zruč – Senec do vlastnictví města Plzně. Tato část kanalizačního řadu
je umístěna na městském pozemku parc. č. 3827 v k. ú. Bolevec a na pozemcích
parc. č. 3788/2 a parc. č. 3788/4 v k. ú. Bolevec.
Předmětem smlouvy o zániku věcného břemene je zánik stávajícího věcného břemene
práva vedení kanalizačního řadu v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem
č. 2288-25/2002, které zatěžuje městský pozemek parc. č. 3827, k. ú. Bolevec, a které
bylo zřízeno ve prospěch obce Zruč – Senec na základě smlouvy o zřízení věcného
břemene ze dne 9. 8. 2002. Toto věcné břemeno zanikne bezúplatně.
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Předmětem smlouvy o zřízení věcného břemene je zřízení nového věcného břemene
práva vedení a provozování kanalizačního řadu (kanalizační stoky DN 250) v rozsahu
geometrického plánu č. 3542-67/2012, které bude zatěžovat městský pozemek parc. č.
3827, k. ú. Bolevec, a které bude zřízeno ve prospěch obce Zruč – Senec. Toto věcné
břemeno bude zřízeno bezúplatně.
III.

Ukládá

Radě města Plzně
zajistit uzavření kupní smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 20. 6. 2013
___________________________________________________________________
Zodpovídá:
H. Matoušová, členka RMP
Ing. Hasmanová
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
1. 2. 2013
MAJ MMP, Mgr. Komišová
Ing. Hasmanová, VO MAJ MMP
Ing. Kuglerovou, ŘEÚ
souhlasí
nepodléhá zveřejnění
31. 1. 2013
č. usnesení: 117

