Zastupitelstvo města Plzně dne:

9. dubna 2015

ORP /1

NÁVRH USNESENÍ
Č.:

…

Ve věci:

ze dne :

9. 4. 2015

Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a ČR –
Krajským státním zastupitelstvím v Plzni

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.
Bere na vědomí
potřebu vyřešit majetkoprávní vztah v souvislosti se stavbou „Oprava Veleslavínovy ulice,
úsek Roosveltova – sady Pětatřicátníků“.
II.
1.

2.

3.

Schvaluje
Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, která bude zřízena k pozemku parc. č. 139, k.ú.
Plzeň, jejíž součástí je budova č.p. 27 (dále jen „služebná nemovitost“). Smlouva o
zřízení služebnosti bude uzavřena mezi statutárním městem Plzeň (oprávněný) a Českou
republikou zastoupenou Krajským státním zastupitelstvím v Plzni, se sídlem
Veleslavínova 27/38, 301 00 Plzeň, IČ 00026034 (povinný).
Ve smlouvě o zřízení služebnosti bude zřízena služebnost spočívající v oprávnění zřídit
a provozovat 1 ks lampy veřejného osvětlení včetně přívodního kabelu (dále jen
„veřejné osvětlení“) na služebné nemovitosti.
Povinný zřídí ve prospěch oprávněného služebnost na služebné nemovitosti, a to
s následujícím obsahem:
- povinný strpí výkon práv odpovídajících zřizované služebnosti oprávněným a
umožní mu provozování veřejného osvětlení a přístup k němu za účelem pravidelné
revize, údržby a odstraňování poruch nebo havárií,
- oprávněni ke vstupu na služebnou nemovitost a k přístupu k veřejnému osvětlení
jsou pracovníci oprávněného nebo pověřená třetí osoba i pracovníci této třetí osoby,

4.
5.

- povinným ze služebnosti bude mimo povinného též každý další vlastník služebné
nemovitosti.
Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou.
Služebnost se zřizuje za jednorázově uhrazenou cenu, která činí dle dohody smluvních
stran 10.000,- Kč včetně DPH. Tuto cenu uhradí povinnému oprávněný.

III. U k l á d á
Radě města Plzně
zajistit plnění přijatého usnesení dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2015
Zodpovídá:

Ing. Náhlík
Ing. Sterly

Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
Schůze ZMP se zúčastní:

Mgr. P. Šindelář, nám. primátora
27. 3. 2015, D. Malínský, ORP MMP
Ing. V. Šimandl, CSc., vedoucí ORP MMP

Obsah zprávy projednán s:

Ing. Petrem Náhlíkem, nám. primátora

Zveřejněno na úřední desce:
Projednáno v RMP:

Ing. J. Kozohorským, řed. TÚ MMP

souhlasí

Ing. M. Sterlym, řed. SVSMP

souhlasí

Nepodléhá zveřejnění dle zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění
dne: 26. 3. 2015, č. usn.: 310

