Zastupitelstvo města Plzně dne:

21. 3. 2013

MAJ/12

NÁVRH USNESENÍ

Č.:

……

Ve věci:

ze dne:

21. 3. 2013

Majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikacemi na území města
Plzně mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem formou darovací smlouvy.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí
1. Ţádost Správy veřejného statku města Plzně ve věci doplnění pozemků nebo jejich
částí pro VII. etapu majetkoprávního vypořádání pozemků mezi městem Plzeň
a Plzeňským krajem.
2. Skutečnost, ţe pozemky parc. č. 1922/22 a parc. č. 1922/24 vše k. ú. Černice jsou
zatíţeny věcným břemenem – zřízení a provozování inţenýrské sítě pro ČEZ
Distribuce, a.s. V případě realizace převodu pozemků na město Plzeň, město přejímá
toto věcné břemeno.

II.

Schvaluje

uzavření darovací smlouvy mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem, Škroupova 1760/18,
Plzeň, IČO 70890366, na bezúplatný převod nemovitostí do majetku města Plzně, a to
pozemků:
- parc. č. 1922/21 o výměře 550 m2, ostatní plocha, silnice
- parc. č. 1922/22 o výměře 303 m2, ostatní plocha, silnice
- parc. č. 1922/23 o výměře 46 m2, ostatní plocha, silnice
- parc. č. 1922/24 o výměře 337m2, ostatní plocha, silnice,
který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 1922/24 o celkové výměře 355 m2, ostatní plocha
silnice, na základě geometrického plánu č. 1293-3/2013 ze dne 18. 1. 2013.
Výše uvedené pozemky jsou zapsány na LV č. 571 v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, pro obec Plzeň a
k. ú. Černice,
- parc. č. 2645/33 o výměře 1 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, zaps. na LV č.
2829 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální
pracoviště Plzeň-město, pro obec Plzeň pro k. ú. Doubravka,
a dále stavby bývalé silnice II/180 H Plzeň – Černice – od přeloţky II/180 za zrušenou
křiţovatku I/20 směr Starý Plzenec na pozemcích parc.č. 1922/21, parc. č. 1922/23, parc. č.
1922/24 vše k. ú. Černice.

III.

Ukládá

Radě města Plzně
zajistit uzavření smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 30. 12. 2015
Zodpovídá: H. Matoušová, členka RMP
Ing. Hasmanová
Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
Schůze ZMP se zúčastní:

H. Matoušová, členka RMP
6. 3. 2013
Kašparová, MAJ MMP
Ing. Hasmanová, VO MAJ
MMP
Obsah zprávy projednán s: Ing. Kuglerovou, ŘEÚ
souhlasí
Zveřejněno na úřední desce: Nepodléhá zveřejnění
Projednáno v RMP dne:
28. 2. 2013
č. 208

