Usnesení Zastupitelstva města Plzně
Číslo ZMP: 037
Datum konání ZMP: 8. 4. 2010

Označení návrhu usnesení: MAJ/8
č. 163
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II.

Bere na vědomí
Potřebu zajistit majetkoprávní vypořádání pro stavbu pěšího propojení U Jeţíška –
Mikulášská.
Stavba se dotýká pozemku prac. č. 985/2 uvedeném na LV č. 7381 pro k.ú. Plzeň, kde je
na aktuálním výpisu z katastru nemovitostí uveden jeden vlastník – spol.
CZ STAVEBNÍ HOLDING, a. s.
Ţádost vlastníka o výkup dalších návazných pozemků parc. č. 985/22, parc. č. 985/23,
parc. č. 985/24, parc. č. 985/25 a parc. č. 985/51, zapsaných na LV 7381 pro k.ú. Plzeň.
KNM RMP nedoporučila souhlasit s výkupem návazných pozemků, ovšem vlastník
poţaduje projednání v orgánech města Plzně.
Schvaluje

uzavření kupní smlouvy na část pozemku o výměře 258 m2 označené dle GP parc. č. 985/56 a
oddělené z pozemku parc. č. 985/2, o výměře 971 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, zapsaného
na LV č. 7381 pro katastrální území Plzeň, ve vlastnictví společnosti CZ STAVEBNÍ
HOLDING a.s., se sídlem v Pardubicích, Štrossova 277, IČ: 25917773, kdy město Plzeň získá
geometricky oddělenou část pozemku parc. č. 985/2 v k.ú. Plzeň, jeţ bude dotčena stavbou
pěšího propojení U Jeţíška - Mikulášská za cenu 10 480,- Kč, tj. za 40,- Kč/m2. Daň
z převodu nemovitostí bude uhrazena dle zákona. Zdrojem finančního krytí bude rozpočet
Odboru nabývání majetku MMP.
III.

Neschvaluje

uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 985/22 o výměře 197 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, parc. č. 985/23 o výměře 147 m2, ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 985/24
o výměře 320 m2, ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 985/25 o výměře 499 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, parc. č. 985/51 o výměře 102 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
zapsaných na LV č. 7381 pro katastrální území Plzeň, ve vlastnictví společnosti CZ
STAVEBNÍ HOLDING a.s., se sídlem v Pardubicích, Štrossova 277, IČ: 25917773
do majetku města Plzně.
IV.

Ukládá

Radě města Plzně
zajistit realizaci v souladu s bodem II. tohoto usnesení.
Termín: 20. 9. 2011
Zodpovídá: Ing. Tichý
Ing. Hasmanová

Ing. Pavel R ö d l
primátor města Plzně

JUDr. Marcela K r e j s o v á
náměstkyně primátora
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