Zastupitelstvo města Plzně dne:

29. 1. 2015

MAJ/6

NÁVRH USNESENÍ
Č.:

……

Ve věci:

ze dne :

29. 1. 2015

Převod vodovodního řadu v ul. Staroveská v k.ú. Újezd do majetku města
Plzně – JUDr. Josef Lavička.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí

žádost stavebníka o převod vodovodního řadu v ul. Staroveská v k.ú. Újezd do majetku města
Plzně.
II.

Schvaluj e

uzavření kupní smlouvy mezi městem Plzní jako kupujícím a JUDr. Josefem Lavičkou, r.č.
770926/XXXX, bytem Staroveská 52, Plzeň, PSČ 312 00, jako prodávajícím na odkoupení
vodovodního řadu DN 80 na pozemcích v majetku města Plzně parc. č. 1232 a parc.č. 105/1,
oba v k.ú. Újezd, který byl vybudován v rámci stavby „vodovodního řadu DN 80 mm,
Staroveská ul., Plzeň – Újezd“, která byla částí akce „Připojení 2x RD Plzeň – Újezd, parc.č.
104/2 a 104/7“ a specifikovaná dle pravomocného kolaudačního rozhodnutí č.j.
STAV/2592/07-5 ze dne 14. 8. 2007 (nabytí právní moci dne 7. 9. 2007) vydaného
Magistrátem města Plzně, odborem stavebně správním.
Vodovodní řad bude převeden do majetku města Plzně za smluvní kupní cenu 2 760,- Kč, tj.
1 % z ceny technické infrastruktury určené znaleckým posudkem, která činí 276 000,- Kč.
Ve smlouvě bude upozorněno na skutečnost, že ochranné pásmo vodovodního řadu DN 80,
zasahuje v jednom úseku do pozemku parc.č. 104/2 v k.ú. Újezd v majetku prodávajícího a 1
fyzické osoby. Dle ustanovení zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů bude
zachována veřejná přístupnost předmětného pozemku v místě ochranného pásma. Ochranné
pásmo vodovodního řadu DN 80 je 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.
Zdrojem finančního krytí je rozpočet Odboru nabývání majetku MMP.
III.

U kl ád á

Radě města Plzně
zajistit realizaci smluvních vztahů dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2015
Zodpovídá:

H. Matoušová, členka RMP
Ing. Hasmanová

Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
Schůze ZMP se zúčastní:
Obsah zprávy projednán s:
Zveřejněno na úřední desce:
Projednáno v RMP:

H. Matoušová, členka RMP
16. 1. 2015
Ing. Hasmanová, VO MAJ MMP
Ing. Kuglerovou, ŘEÚ
nepodléhá zveřejnění
dne 15. 1. 2015

A. Štichová, MAJ MMP
souhlasí
č. usnesení: 24

