Důvodová zpráva
1. Náze v problé mu a je ho charakte ris t ika
Zřízení služebnosti inženýrské sítě, ve prospěch statutárního města Plzně, na pozemku parc. č.
786/1, k.ú. Červený Hrádek u Plzně, který je ve vlastnictví Plzeňského kraje, přičemž právo
hospodařit s majetkem kraje má Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 72053119.
2. Kons tato vá n í s oučas né ho s tavu a je ho analýza
Od 1. 1. 2014 je účinný zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který ve svém § 498
vymezuje pojem nemovité věci, za kterou považuje pozemky a podzemní stavby se
samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci
prohlásí zákon. Mezi věcná práva náleží mj. též věcná břemena. Věcné břemeno má tedy
povahu nemovité věci. Podle § 85, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů rozhoduje o nabytí a převodu nemovitých věcí zastupitelstvo obce.
Z výše uvedeného důvodu vzniká povinnost schválit věcná břemena zatěžující nemovitosti ve
vlastnictví cizích subjektů v Zastupitelstvu města Plzně. Do konce roku 2013 měla pravomoc
rozhodovat o zřizování věcných břemen na cizích nemovitostech Rada města Plzně, která
svou pravomoc přenesla na Odbor rozvoje a plánování, který do 31. 12. 2013 o zřizování
věcných břemen v těchto případech rozhodoval.
SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace zrealizovala
stavbu „Veřejné osvětlení nepojmenované ulice mezi ulicemi K Fořtovně a Na Lukách“ na
kterou byl dne 24. 3. 2014 vydán kolaudační souhlas. V rámci stavby došlo na pozemku parc.
č. 786/1, k.ú. Červený Hrádek u Plzně k umístění kabelu veřejného osvětlení. Z důvodu, že
pozemek je ve vlastnictví Plzeňského kraje, přičemž právo hospodařit s majetkem kraje má
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace je nutné mezi vlastníkem
pozemku a statutárním městem Plzeň jako vlastníkem veřejného osvětlení uzavřít smlouvu o
zřízení služebnosti, na základě které bude mít statutární město Plzeň právo na předmětném
pozemku veřejné osvětlení provozovat.
Smlouva o zřízení služebnosti bude tedy uzavřena mezi statutárním městem Plzeň (strana
oprávněná) a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem
Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 72053119 (strana povinná). Služebnost bude zřízena na dobu
neurčitou.
3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Zřízení služebnosti inženýrské sítě dle § 1267 a § 1268 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, která bude spočívat v oprávnění zřídit a provozovat na pozemku parc. č. 786/1, k.ú.
Červený Hrádek u Plzně veřejné osvětlení.
4. Navrhov a né variant y ře š e ní
Nejsou.
5. Doporuče ná variant a ře š e ní
Není řešeno variantně.
6. Fina nč n í nároky ře š e ní a možnos t i finanč n ího krytí
Služebnost bude zřízena za jednorázově uhrazenou cenu, která činí 1.609,- Kč + 21% DPH.
Tato cena již byla straně povinné stranou oprávněnou uhrazena.
7. Návrh te rmínů re aliza ce a urče ní zodpově dný c h pracov n ík ů
Viz návrh usnesení – ukládací část.
8. Dříve přijat á us ne s e ní orgánů mě s ta ne bo mě s ts kých obvodů, k te rá s
tímto návrhe m s ouvis e jí

RMP č. 598 ze dne 29. 5. 2014.
9. Záva zky či pohle dá vk y vůči mě s tu Plzni
Nejsou zjišťovány.
10. Přílohy
P1 – orientační mapa
P2 – geometrický plán
P3 – letecký snímek
P4 – územní plán
P5 – městské pozemky
P6 – usnesení RMP

