Usnesení Rady města Plzně
Číslo RMP: 123
Datum konání RMP: 15. 5. 2014

Označení návrhu usnesení: MAJ/23

č. 518

I.

Bere na vědomí

1. Nutnost zrušení přijatého usnesení RMP č. 959 ze dne 23. 8. 2007 ve věci bezúplatného
převodu pozemků v k.ú. Valcha v celém znění vzhledem ke změně legislativy
v souvislosti se vznikem Státního pozemkového úřadu jako právního nástupce
Pozemkového fondu ČR.
2. Skutečnost, že převod pozemků v této lokalitě bude uskutečněn v rozšířeném rozsahu, tj.
včetně pozemku p.č. 862/20, k.ú. Valcha, který měl být původně předmětem převodu dle
přijatého usnesení ZMP č. 284 ze dne 21. 6. 2001 a v souladu se změnou usnesením ZMP
č. 72 ze dne 26. 2. 2009 bude převod tohoto pozemku řešen současně s pozemky v této
lokalitě dle platné legislativy.
II.

Ruší

usnesení Rady města Plzně č. 959 ze dne 23. 8. 2007 ve věci bezúplatného převodu pozemků
p.č. 862/15, p.č. 862/28 a p.č. 862/29, k.ú. Valcha, od ČR, správa PF ČR v celém znění.
III.

Souhlas í

s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu pozemků mezi městem Plzní a ČR, příslušnost
hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, se sídlem Praha,
Husinecká 11a, č.p. 1024, zast. Krajským pozemkovým úřadem pro Plzeňský kraj, nám. Gen.
Píky 8, Plzeň, dle zák. č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, ve znění pozdějších
předpisů, do majetku města Plzně, a to pozemků p.č. 862/15, ost. plocha, ost. komunikace, o
výměře 431 m2 , p.č. 862/20, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 59 m2 , p.č. 862/28, ost.
plocha, ost. komunikace, o výměře 191 m2 a p.č. 862/29, ost. plocha, ost. komunikace o
výměře 375 m2 , vše k.ú. Valcha.
IV.

Schvaluje

v případě nabytí nemovitých věcí dle bodu III. tohoto usnesení jejich svěření do správy
SVSMP.

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Martin Z r z a v e c k ý
zástupce primátora
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Doporučuje

Zastupitelstvu města Plzně
1. Zrušit usnesení ZMP č. 416 ze dne 6. 9. 2007 v celém znění.
2. Schválit uzavření smlouvy ve smyslu bodu III. tohoto usnesení.
VI.

Ukládá

tajemnici MMP
1. Zajistit předložení návrhu usnesení dle bodu III. tohoto usnesení k projednání do ZMP.
Termín: 12. 6. 2014
Zodpovídá: Ing. Hasmanová
2. Zajistit svěření případně získaných nemovitých věcí příslušnému správci dle bodu
IV. tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2016
Zodpovídá: Mgr. Radová
Ing. Sterly

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Martin Z r z a v e c k ý
zástupce primátora
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