Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 3 dne:

17.6.2014

OVV/1

NÁVRH USNESENÍ

č.:

ze dne:

ve věci:

17.6.2014

Svěření nemovitého majetku do trvalé správy MO Plzeň 3, přílohou
č. 3 Statutu města Plzně

Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 3

I.

bere na vědomí

usnesení RMO Plzeň 3 č. 186 ze dne 6.5.2014

II.

souhlasí

se svěřením níže uvedeného nemovitého majetku do trvalé správy MO Plzeň 3, přílohou
č. 3 Statutu města Plzně:
 Pozemek p.č. 10137/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 430 m2 v k.ú. Plzeň a LV
č. 1, jehož součástí je stavba č.p. 310 – budova sady Pětatřicátníků č.or.3
 Pozemek p.č. 10137/2 (zahrada) o výměře 225 m2 v k.ú. Plzeň a LV č.1, jehož součástí
je opěrná zeď nacházející se mezi tímto pozemkem a Divadelní ulicí
 Pozemek p.č. 10142/7 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 15 m2 v k.ú. Plzeň a LV
č. 1 Pozemky pod stávajícími garážemi
- p.č. 10142/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 22 m2 v k.ú. Plzeň a LV č.1
- p.č. 10142/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 20 m2 v k.ú. Plzeň a LV č.1
- p.č. 10142/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 19 m2 v k.ú. Plzeň a LV č.1
- p.č. 10142/5 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 21 m2 v k.ú. Plzeň a LV č.1,
 Část pozemku p.č. 10142/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace; celková výměra 285 m2)
v k.ú. Plzeň a LV č.1 (nyní ve správě SVSmP) – rozsah dle zákresu v příloze č. 1 ( příloha
uložena na Úřadu MO Plzeň 3 ),
a to v souvislosti s plánovanou investiční akcí MO Plzeň 3 parkovacího stání za objekty sady
Pětatřicátníků 1 a 3 s tím, že pozemek p.č. 10137/1 k.ú. Plzeň, jehož součástí je stavba č. p.
310 – budova sady Pětatřicátníků č.or.3 tvoří s pozemkem p.č. 10137/2 k.ú. Plzeň, jehož
součástí
je opěrná zeď nacházející se mezi tímto pozemkem a Divadelní ulicí, jeden funkční celek.

III.

ukládá

tajemníkovi ÚMO Plzeň 3 přijatá usnesení a žádost o svěření nemovitostí postoupit na Odbor
evidence majetku MMP k vyřízení
Termín: 30.6.2014

Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
Schůze ZMO 3 se zúčastní:
Obsah zprávy projednán s:
Vyvěšeno na úřední desce:
Projednáno v:

Zodpovídá: pověřený vedoucí OVV

Jiří Strobach
Renáta Hádková
Ing. Michal Mrázek
Jiřím Strobachem starostou
MO Plzeň 3
nevyvěšuje se
RMO Plzeň 3 dne 6.5.2014

starosta MO Plzeň 3
14.5.2014
pověřený ved. OVV
souhlasí nesouhlasí

