Zastupitelstvo města Plzně dne:

12. června 2014

NámZ/1

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA
pro jednání ZMP dne: 12. června 2014
Ve věci:

postupu orgánů města reagujícího na výsledek místního referenda

V době od zpracování informativní zprávy pro březnové zasedání Zastupitelstva města Plzně do
zpracování této informativní zprávy (3. června 2014) se v souvislosti s postupem orgánů města
reagujícího na výsledek místního referenda udály následující skutečnosti.

1) Postup ve věci veřejné ideové architektonicko-urbanistické soutěže na řešení bloku Americká –
Nádražní – křižovatka U Jána - Denisovo nábřeží
Dne 13. května 2014 se uskutečnilo hodnotící zasedání soutěžní poroty architektonicko-urbanistické
soutěže „Plzeň, Americká – Sirková“. Výsledky soutěže a Protokol o průběhu soutěže včetně
závěrečného doporučení poroty odsouhlasila RMP usnesením č. 594 ze dne 29. května 2014 a jsou
předloženy k odsouhlasení ZMP na jednání 12. června 2014 jako samostatný bod označený KŘTÚ/1.
V případě odsouhlasení výsledků soutěže v ZMP bude závěrečné doporučení soutěžní poroty
uvedené v Protokolu, tedy formulované základní urbanistické principy vzešlé ze soutěže, zapracováno
do územní studie a návrhu nového územního plánu.

2) Postup ve věci nájemní smlouvy
Na základě zpětvzetí žaloby města ze dne 10. dubna 2014 vydal dne 30. 4. 2014 Okresní soud Plzeňměsto usnesení sp. zn. 36 C 272/2013, kterým zastavil řízení, přiznal statutárnímu městu Plzni nárok
na náhradu řízení proti Amádeus Plzeň a.s. ve výši 7.776,- Kč a rozhodl o vrácení soudního poplatku
městu ve výši 4.000,- Kč.

3) Pozemky investora
Dne 22. května 2014 obdržel ekonomický náměstek dopis od investora, ve kterém investor sděluje
městu, že pokud má město zájem o hledání konstruktivního řešení situace kolem zmařeného projektu,
tak jej investor opakovaně žádá k předložení závazné nabídky na odkup předmětných pozemků.
Teprve poté, co investor obdrží od města závaznou nabídku, která bude schválena zastupitelstvem
města nebo dalšími příslušnými orgány města, tak se bude takovou nabídkou zabývat a projednávat ji.
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