Důvodová zpráva
1. Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika
Výkup pozemků dotčených komunikací a veřejným osvětlením od Ing. Ivana Procházky a
manželů Skálových v lokalitě „Obytný celek Újezd – východ“. Dořešení majetkových vztahů
po převzetí TDI od společnosti BROKER IMMOBILIEN, spol. s r.o., v konkursu. Opětovné
projednání.
2. Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho analýza
MAJ MMP uzavřel v roce 2011 s insolvenčním správcem společnosti BROKER
IMMOBILIEN, spol. s r.o. Plzeňskou insolvenční v.o.s. kupní smlouvu na koupi TDI a
dotčené pozemky v rámci vypořádání lokality „Obytný celek Újezd – východ“, a to na
základě usnesení ZMP č. 454/2011 (viz příloha č. 1).
Předmětem kupní smlouvy byly zkolaudované vodovodní a kanalizační řady, zkolaudované
veřejné osvětlení a nezkolaudované komunikace včetně odvodnění a zeleně.
Následným šetřením SVSMP bylo zjištěno, že komunikace a veřejné osvětlení, na pozemcích
p.č. 101/4 a 998/4 v k.ú. Újezd, zasahuje ještě do pozemků ve vlastnictví fyzických osob, a to
p.č. 103/11, 101/3 a p.č. 997/2 v k.ú. Újezd. Pro zaměření oddělení dotčených pozemků byly
zpracovány geometrické plány (viz příloha č. 8) a nově se jedná o pozemky p.č. 101/7 o
výměře 4 m2 , 103/31 o výměře 12 m2 a 997/6 o výměře 1 m2 v k.ú. Újezd.
Z uvedeného důvodu bylo doporučeno vykoupit do majetku města Plzně dotčené pozemky a
uzavřít dodatek ke kupní smlouvě na TDI.
Dne 5. 12. 2013 byl uzavřen dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na TDI s insolvenčním správcem
společnosti BROKER IMMOBILIEN, spol. s r.o. Plzeňskou insolvenční v.o.s. v tom smyslu,
že se doplnil předmět smlouvy o veřejné osvětlení na pozemcích parc.č. 103/31, 101/7 a 101/4
v k.ú. Újezd a nezkolaudovanou komunikaci na pozemcích parc.č. 103/31, 101/7 a 997/6 v
k.ú. Újezd, a to na základě usnesení ZMP č. 579/2013 (viz příloha č. 4).
Stanovisko ORP je kladné (viz příloha č. 2).
Vlastníci dotčených pozemků souhlasili s jejich prodejem a požadovali stanovit kupní cenu ve
smluvní výši 800,- Kč/m2 , tj. celkem 13 600,- Kč (viz příloha č. 3). S touto cenou byla také
záležitost předložena k projednání KNM dne 3. 10. 2013. KNM na svém jednání dne 3. 10.
2013 doporučila pozemky vykoupit za kupní cenu 130,- Kč/m2 . Následnými usneseními RMP
č. 1093 ze dne 17. 10. 2013 a ZMP č. 580 ze dne 21. 11. 2013 (viz příloha č. 5) byl schválen
výkup předmětných pozemků za kupní cenu 130,- Kč/m2 , což je cena, která koresponduje
s přijatými usneseními ZMP pro dodatečné výkupy č. 654/2006 a 722/2008.
XObvyklá cena předmětných pozemků činí dle ocenění zpracovaného interním znalcem
MMP 800,- Kč/m2 .
Vlastníci pozemků byly o usnesení ZMP informováni dne 25. 11. 2013. Dne 7. 1. 2014 se na
MAJ MMP dostavili manželé Skálovi a sdělili, že ukončují jednání s městem Plzní o prodeji
pozemku p.č. 997/6 v k.ú. Újezd (viz příloha č. 6) vzhledem k tomu, že s kupní cenou ve výši
130,- Kč/m2 nesouhlasí.
Dne 31. 1. 2014 zaslal Ing. Procházka členům ZMP dopis (viz příloha č. 7), v němž vyslovuje
nesouhlas s výší kupní ceny schválenou usnesením ZMP č. 580/2013 (tj. 130,- Kč/m2 ) a
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požaduje opětovné projednání v orgánech města Plzně a stanovení kupní ceny ve výši 800,Kč/m2 . Svůj požadavek odůvodňuje tím, že došlo k chybě jiné osoby a není důvod, proč on by
měl být postižen finanční ztrátou, která by vznikla při prodeji za kupní cenu 130,- Kč/m2 .
Jeho stavební pozemek byl bez jeho souhlasu znehodnocen.
Dále upozorňuje, že pokud nedojde ke shodě ve výši kupní ceny, nezbude mu jiná možnost,
než požadovat úpravu komunikace tak, aby tato nezasahovala do jeho pozemků.
K celé záležitosti byly zjištěny následující aktuální informace:
- Stavby komunikací včetně odvodnění v lokalitě jsou sice dokončeny, ale dosud nejsou
zkolaudovány – proběhla změna stavebníka – stavebníkem v rozsahu dle kupní smlouvy na
TDI je město Plzeň, zastoupené SVSMP. O kolaudaci musí požádat město Plzeň. Pro
stavbu bylo vydáno povolení k předčasnému užívání do 30. 8. 2009, ale toto již pozbylo
platnosti.
- Pozemky p.č. 997/2, 103/11 a 101/3 v k.ú. Újezd, jejichž části jsou zastavěny komunikací
(zámková dlažba a VO) a o nichž bylo jednáno o výkupu s Ing. Procházkou a manželi
Skálovými, nebyly ve stavebním povolení.
- Pokud STAV MMP bude mít doloženy smlouvy o vlastnictví komunikace (již doloženo) a
dotčených pozemků městem Plzní, bude možno stavby zkolaudovat.
- Pokud by Ing. Procházka dal v současné době podnět STAV MMP k řešení situace, tj.
nápravu stavu provedení komunikace na jeho pozemcích bez jeho souhlasu – bylo by
zahájeno řízení o odstranění stavby, a to s ohledem na skutečnost, že předmětné pozemky
nebyly ve stavebním povolení.
- Pokud bychom v budoucnu požádali o kolaudaci staveb komunikací a chyběla kupní
smlouva na převod pozemků od Ing. Procházky a manž. Skálových – bude ke kolaudaci
třeba jejich souhlas – ten patrně nedají, tudíž nebude možno zkolaudovat. Aby mohla
proběhnout kolaudace, bude třeba část komunikace z pozemků Ing. Procházky a manželů
Skálových odstranit (přemístit).
- Náklady na odstranění komunikace a VO z pozemků Ing. Procházky, resp. posunutí dle
původního projektu, by dle předběžného odhadu SVSMP činily cca 80 tis. Kč (přeložka
kabelu VO + nové zaměření cca 10-15 tis. Kč a úpravy komunikace cca 70 tis. Kč). Na
druhé straně je pruh pozemku města Plzně, na který by bylo možno komunikaci posunout
(viz letecký snímek příloha č. 10/2). Tak měla být vybudována dle původního projektu.
- Další variantou je komunikaci změnit pouze na komunikaci pro pěší, tj. komunikaci
nerozšiřovat na druhou stranu, pouze vykopat příslušnou část povrchů z předmětných
pozemků, přeložit kabel VO, doplnit sloupky a upravit značení. K této variantě nemáme
vyčísleny náklady.
V případě stanovení kupní ceny ve výši 800,- Kč/m2 by kupní cena činila:
za pozemky ve vlastnictví Ing. Procházky celkem 12 800,- Kč
za pozemek ve SJM Skálových celkem 800,- Kč.
V případě stanovení kupní ceny ve výši 130,- Kč/m2 by kupní cena činila:
za pozemky ve vlastnictví Ing. Procházky celkem 2 080,- Kč
za pozemek ve SJM Skálových celkem 130,- Kč.
Dle aktuálního vyjádření manželů Skálových – pokud bude orgány schválena kupní cena ve
výši 800,- Kč/m2 , jsou ochotni svůj pozemek městu Plzni odprodat (viz příloha č. 5).
Z výše uvedených důvodů předkládáme materiál k projednání orgánům města Plzně opětovně.
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Vlastníci pozemků nesouhlasí ani s případným nájmem.
Pozemek p.č. 997/2 v k.ú. Újezd je zatížen zástavním právem ve prospěch Komerční banky,
a.s. Plzně. Pozemek p.č. 997/6, který byl oddělen geometrickým plánem č. 1208-53/2013
z pozemku p.č. 997/2 v k.ú. Újezd, bude v době uzavření kupní smlouvy prost zástavních práv
nebo bude součástí vkladového řízení, tj. kupní smlouvy mezi městem Plzní a manželi
Skálovými, prohlášení příslušného peněžního ústavu o zúžení zástavního práva.
Pozemek p.č. 103/11 v k.ú. Újezd (zatížení se vztahuje právě k získávanému pozemku p.č.
103/31) je zatížen věcným břemenem zřizování a provozování vedení zařízení distribuční
soustavy ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s.
K pozemku p.č. 101/3 v k.ú. Újezd se vztahuje věcné břemeno trvalého uložení vodovodní a
kanalizační přípojky – tento pozemek je oprávněný.
Na jednání KNM RMP dne 29. 4. 2014 byly předloženy 2 varianty, tj. výkup za 130,- Kč/m2 a
výkup za 800,- Kč/m2 . Vzhledem k tomu, že KNM nepřijala většinové stanovisko, byl
materiál do RMP předkládán variantně. RMP svým usnesením č. 496 ze dne 15. 5. 2014
odsouhlasila kupní cenu ve výši 800,- Kč/m2 .
3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Získat pozemky dotčené TDI v majetku města Plzně.
4. Navrhova né varianty ře š e ní
Viz návrh usnesení.
5. Doporuče ná varianta ře š e ní
Viz návrh usnesení.
6. Finanč ní nároky ře š e ní a možnos t i finanč ního krytí
Kupní cena bude činit celkem 13 600,- Kč a bude uhrazena z rozpočtu Odboru nabývání
majetku MMP. Dále náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.
7. Návrh te rmínů re alizace a urče ní zodpo vě dnýc h pracov ník ů
Viz návrh usnesení.
8. Dříve přijatá us ne s e ní orgánů mě s ta ne bo mě s ts kých obvodů, kte rá
s tímto návrhe m s ouvis e jí
Usnesení ZMP č. 454 ze dne 1. 9. 2011, usnesení RMP č. 1093 ze dne 17. 10. 2013 (zrušené
usnesením RMP č. 496/2014), usnesení ZMP č. 580 ze dne 21. 11. 2013, usnesení ZMP č.
579/2013, usnesení RMP č. 496 ze dne 15. 5. 2014.
9. Závazky či pohle dáv ky vůči mě s tu Plzni
Ke dni 4. 4. 2014 nejsou u vlastníků pozemků evidovány žádné pohledávky po lhůtě
splatnosti.
10.

Přílo hy

příloha
příloha
příloha
příloha

č. 1 – usnesení ZMP č. 454/2011
č. 2 – stanovisko ORP
č. 3 – původní souhlasy vlastníků
č. 4 - usnesení ZMP č. 579/2013
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příloha
příloha
příloha
příloha
příloha
příloha
příloha
příloha

č. 5 - usnesení RMP č. 1093/2013 a ZMP č. 580/2013
č. 6 – vyjádření manželů Skálových
č. 7 – dopis Ing. Procházky
č. 8 – geometrické plány
č. 9 - fotodokumentace
č. 10 – mapy - modrá mapa, letecký snímek, územní plán
č. 11 – zápis z jednání KNM dne 29. 4. 2014
č. 12 – usnesení RMP č. 496/2014
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