Důvodová zpráva
1. Název problému a jeho charakteristika
Doplnění žádosti pro uplatnění přechodu majetku dle zák. č. 173/2012 Sb., kterým se mění zákon
č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
V rámci aktualizace srovnávacího sestavení původních pozemků, jež byly ve vlastnictví města
Plzně ke dni 31. 12. 1949, se stavem KN, kterou na žádost EVID provedl Katastrální úřad
pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – jih, byly identifikovány další pozemky, o které by
město mohlo v rámci výše uvedeného zákonného ustanovení požádat.
Město Plzeň může požádat o další pozemky v areálu bývalého letiště Líně v katastrálním území
Vodní Újezd:
část pozemku p.č. 563/6
vedeného v KN s druhem pozemku ostatní plocha, ostatní dopravní plocha
část pozemku p.č. 563/4
pozemek p.č. 563/11 o výměře 177 m2
pozemek p.č. 563/15 o výměře 44 m2
vedené v KN s druhem pozemku ostatní plocha, jiná plocha;
nemovitosti jsou zapsané na LV č. 10 pro vlastníka ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu
pro Ministerstvo obrany ČR.
3. Předpokládaný cílový stav
Podání žádosti v souladu se zněním zákona č. 173/2012 Sb.
4. Navrhované varianty řešení
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení
Viz návrh usnesení.
6. Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Nemá.
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Po projednání v ZMP zajistit realizaci dle návrhu usnesení.
8. Dříve při jatá usnesení orgá nů města n ebo městských obvodů, která s tí mto
návrhem souvisejí
Usnesení ZMP č. 70 ze dne 21. 2. 2013.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Dle závazných pravidel pro zjišťování pohledávek a závazků žadatelů při nakládání s majetkem
města se nešetří.
10. Přílohy
Příloha č. 1 – zák. č. 173/2012 Sb.
Příloha č. 2 – letecký snímek se zákresem k.ú. Vodní Újezd
Příloha č. 3 – kopie katastrální mapy
Příloha č. 4 - usn. ZMP č. 70 ze dne 21. 2. 2013
Příloha u předkladatele: výpis z KN.
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