Zastupitelstvo města Plzně dne:

12. 6. 2014

MAJ/4

NÁVRH USNESENÍ
Č.:

……

Ve věci:

ze dne :

12. 6. 2014

Zřízení služebností potřebných pro řádné provozování kanalizačních a
vodovodních řadů ve prospěch města Plzně v lokalitě Obytný soubor
HájB v k.ú. Červený Hrádek u Plzně.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí

1.

Usnesení ZMP č. 509/2012, kterým byl schválen záměr vypořádat lokalitu Obytný
soubor HájB převzetím TDI a dotčených pozemků do majetku města Plzně a zřízením
služebností.
Skutečnost, že TDI v lokalitě včetně většiny dotčených pozemků je již v majetku
města Plzně.

2.

II.

Schvaluj e

1.

2.

Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Plzní
a manželi Jaroslavem, r.č. 570425/XXXX a Dagmar, r.č. 585113/XXXX,
Dolejšovými, oba bytem Bezinková 15, Plzeň, spočívající v oprávnění města Plzně
vést, provozovat a udržovat vodovodní řad na služebném pozemku parc. č. 355/30 v
k.ú. Červený Hrádek u Plzně, který mají manželé Dolejšovi ve SJM.
Služebnost bude zřízena bezúplatně, po dobu existence stavby vodovodního řadu,
v rozsahu dle geometrického plánu č. 841-45/2013.
Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Plzní
a panem Jaroslavem Řáhou, r.č. 480301/XXX a paní Hanou Kulovou, r.č.
505318/XXX, oba bytem Zvonková 25, Plzeň, spočívající v oprávnění města Plzně
vést, provozovat a udržovat kanalizační řad na služebném pozemku parc. č. 355/55 v
k.ú. Červený Hrádek u Plzně, který mají pan Řáha a paní Kulová ve spoluvlastnictví,
každý z nich vlastní podíl ½ nemovitých věcí.
Služebnost bude zřízena bezúplatně, po dobu existence stavby kanalizačního řadu,
v rozsahu dle geometrického plánu č. 843-47/2013.

III.

U kl ád á

Radě města Plzně
zajistit realizaci v souladu s bodem II. tohoto usnesení.
Termín: 30. 1. 2015
Zodpovídá:

H. Matoušová, členka RMP
Ing. Hasmanová

Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
Schůze ZMP se zúčastní:
Obsah zprávy projednán s:
Vyvěšeno na úřední desce:
Projednáno RMP:

H. Matoušová, členka RMP
16. 5. 2014
Ing. Hasmanová, VO MAJ MMP
Ing. Kuglerovou, ŘEÚ
nepodléhá zveřejnění
dne 15. 5. 2014

P. Kokošková, MAJ MMP
souhlasí
č. usnesení: 494

