Zastupitelstvo města Plzně dne:

29. ledna 2015

ORP /10

NÁVRH USNESENÍ
Č.:

…

Ve věci:

ze dne :

29. 1. 2015

Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň,
Sdružením majitelů garáží Bory-letiště a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.
Bere na vědomí
potřebu vyřešit majetkoprávní vztahy v souvislosti se stavbou „I/27 Plzeň, Tyršův sad –
Sukova – 2. stavba“.
II.
1.

2.

3.

Schvaluj e
Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, která bude zřízena k pozemku parc. č. 8447/1,
k.ú. Plzeň (dále jen „služebný pozemek“). Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena
mezi statutárním městem Plzeň (oprávněný), Sdružením majitelů garáží Bory-letiště, se
sídlem Boettingerova 2566/4, 301 00 Plzeň, IČ 45331341 (povinný) a Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390
(investor).
Ve smlouvě o zřízení služebnosti bude zřízena služebnost inženýrské sítě dle § 1267 a §
1268 občanského zákoníku, spočívající v oprávnění zřídit (umístit) a provozovat
stavební objekt „SO 306 – přeložka vodovodu DN 100 mm – Dobřanská ul.“ (dále jen
„vodovodní řad“) na služebném pozemku.
Povinný zřídí ve prospěch oprávněného služebnost na služebném pozemku, a to
s následujícím obsahem:
Služebnost je spojena s vlastnictvím služebného pozemku, když povinný, jakož i každý
další vlastník (spoluvlastník) služebného pozemku je povinen strpět:
- zřízení (umístění) vodovodního řadu na (v) služebném pozemku,
- provozování vodovodního řadu na (v) služebném pozemku, přičemž provozováním
vodovodního řadu se pro účely této smlouvy rozumí provoz vodovodního řadu jako
takový a dále revize, údržba, oprava, úprava (zejména za účelem modernizace nebo
zlepšení jeho výkonnosti), obnova vodovodního řadu, odstraňování poruch a havárií
na vodovodním řadu a plnění dalších povinností, které s provozováním vodovodního
řadu souvisejí,
- přístup k vodovodnímu řadu za účelem jeho provozování, tedy vstup a vjezd na
služebný pozemek. Oprávnění k přístupu k vodovodnímu řadu za účelem jeho
provozování, tedy ke vstupu a vjezdu na služebný pozemek má oprávněný nebo
osoba jím zmocněná a v případě, že provozováním vodovodního řadu bude pověřena
třetí osoba, tak i tato osoba, jakož i její zmocněnci.

4.
5.

Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou.
Služebnost se zřizuje za jednorázově uhrazenou cenu, která činí dle znaleckého posudku
č. 1859/2014 ze dne 10. 6. 2014 zpracovaného Ing. Špánikovou 24.750,- Kč bez DPH.
Tuto cenu uhradí povinnému investor.

III. U k l á d á
Radě města Plzně
zajistit plnění přijatého usnesení dle bodu II. tohoto usnesení.
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Ing. Šimandl, CSc.
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