Usnesení Rady města Plzně
Číslo RMP: 4
Datum konání RMP: 15. 1. 2015

Označení návrhu usnesení: MAJ/2

č. 22

I.

Bere na vědomí

1. Usnesení ZMP č. 509/2012, kterým byl schválen záměr vypořádat lokalitu Obytný soubor
Háj B převzetím TDI a dotčených pozemků do majetku města Plzně a zřízením
služebností.
2. Skutečnost, že TDI v lokalitě Obytný soubor Háj B a dotčené pozemky jsou již v majetku
města Plzně.
II.

Souhlas í

1. S uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Plzní
a paní Marií Šestákovou, r.č. 555815/XXXX, bytem tř. Vojtěcha Rojíka 54, Plzeň,
spočívající v oprávnění města Plzně vést, provozovat a udržovat kanalizační řady na
služebném pozemku parc.č. 1027 v k.ú. Újezd.
Služebnost bude zřízena po dobu existence stavby kanalizačních řadů, v rozsahu dle
geometrického plánu č. 1241-55/2014. Služebnost bude zřízena úplatně, za jednorázovou
úhradu ve smluvní výši 14 840,- Kč. Tato částka bude uhrazena z rozpočtu Odboru
nabývání majetku MMP po provedení vkladu v katastru nemovitostí.
2. S uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Plzní
a paní Jitkou Šimandlovou, r.č. 795512/XXXX, bytem Heyrovského 3, Plzeň, paní
Vlastimilou Kunešovou, r.č. 305114/XXX, bytem náměstí Karla Panušky 10, Plzeň a
panem Zbyškem Kunešem, r.č. 640423/XXXX, bytem náměstí Karla Panušky 10, Plzeň,
spočívající v oprávnění města Plzně vést, provozovat a udržovat kanalizační řady na
služebných pozemcích parc.č. 1026/2 a 1026/1 v k.ú. Újezd, které jsou ve spoluvlastnictví
výše uvedených, pan Zbyšek Kuneš vlastní podíl ½ a paní Šimandlová a paní Kunešová
vlastní každá podíl ¼.
Služebnost bude zřízena po dobu existence stavby kanalizačních řadů, v rozsahu dle
geometrického plánu č. 1241-55/2014. Služebnost bude zřízena úplatně, za celkovou
jednorázovou úhradu ve smluvní výši 26 767,- Kč. Tato částka bude uhrazena z rozpočtu
Odboru nabývání majetku MMP po provedení vkladu v katastru nemovitostí. Uvedená
částka bude rozdělena mezi spoluvlastníky dle velikosti jejich podílů, pan Kuneš obdrží
částku ve výši 13 383,- Kč a paní Šimandlová a paní Kunešová obdrží každá částku ve
výši 6 692,- Kč.

Martin Z r z a v e c k ý
primátor města Plzně

Mgr. Martin B a x a
zástupce primátora
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3. S uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Plzní
a manželi JUDr. Pavlem Ungrem, r.č. 820907/XXXX, a Mgr. Marcelou Ungrovou,
r.č. 865131/XXXX, oba bytem Jižní 74, Plzeň, spočívající v oprávnění města Plzně vést,
provozovat a udržovat kanalizační řad na služebném pozemku parc.č. 1066/1 v k.ú. Újezd,
který mají manželé Ungrovi ve SJM.
Služebnost bude zřízena po dobu existence stavby kanalizačního řadu, v rozsahu dle
geometrického plánu č. 1241-55/2014. Služebnost bude zřízena úplatně, za jednorázovou
úhradu ve smluvní výši 240,- Kč. Tato částka bude uhrazena z rozpočtu Odboru nabývání
majetku MMP po provedení vkladu v katastru nemovitostí.
III.

Doporučuje

Zastupitelstvu města Plzně
schválit uzavření smluv dle bodu II. tohoto usnesení.
IV.

Ukládá

tajemnici MMP
zajistit předložení návrhu usnesení dle bodu III. tohoto usnesení k projednání ZMP.
Termín: 29. 1. 2015
Zodpovídá: Ing. Hasmanová
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