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

Označení návrhu usnesení: ORP/1
č. 570

I.

Bere na vědomí

potřebu vyřešit majetkoprávní vztah mezi statutárním městem Plzeň, jako vlastníkem
veřejného osvětlení a vlastníky pozemku parc.č. 82, k.ú. Plzeň.
II.

Souhlas í

1. S uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti, která bude zřízena ke stavebnímu pozemku
parc.č. 82, k.ú. Plzeň (dále jen „služebná nemovitost“), jehož součástí je stavba - budova
č.p. 70 na adrese Plzeň, Perlová 70/11, Veleslavínova 70/7 (dále jen „budova“). Služebná
nemovitost je ve spoluvlastnictví paní Jitky Perničkové a paní Ing. Pavly Tolarové.
Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena mezi statutárním městem Plzeň (oprávněný)
a paní Jitkou Perničkovou, r.č. 715725/XXXX, bytem Vlčtejn 14, 332 04 Vlčtejn a paní
Ing. Pavlou Tolarovou, r.č. 745309/XXXX, bytem Vlčtejn 39, 332 04 Vlčtejn (povinní).
2. Ve smlouvě o zřízení služebnosti bude zřízena služebnost inženýrské sítě dle § 1267 a
§ 1268 občanského zákoníku, spočívající v oprávnění zřídit (umístit), provozovat a
udržovat veřejné osvětlení na budově.
3. Povinní zřídí ve prospěch oprávněného služebnost na služebné nemovitosti, a to
s následujícím obsahem:
- každý vlastník (spoluvlastník) služebné nemovitosti je povinen strpět umístění
veřejného osvětlení na (v) budově, provozování tohoto veřejného osvětlení a přístup
k němu za účelem pravidelné revize, údržby, opravy, úpravy (zejména za účelem
modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti), obnovy a odstraňování poruch, havárií a
plnění dalších povinností, které s provozováním veřejného osvětlení souvisejí.
4. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou a zřizuje se za jednorázově uhrazenou cenu, která
činí 40 000,- Kč vč. DPH, a kterou uhradí povinným oprávněný.
III.

Doporučuje

Zastupitelstvu města Plzně
schválit uzavření smlouvy v souladu s bodem II. tohoto usnesení.
IV.

Ukládá

tajemnici MMP
předložit návrh usnesení dle bodu III. tohoto usnesení ke schválení ZMP.
Termín: 12. 6. 2014
Zodpovídá: Ing. Šimandl, CSc.

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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