DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristi ka
Výkup části pozemku parc. č. 1897/1 k. ú. Bolevec z vlastnictví fyzických osob do
majetku města Plzně a následné svěření Správě hřbitovů a krematoria města Plzně formou
doplnění přílohy A Zřizovací listiny.
2. Konstatování sou časného stavu a jeho analýza
Spoluvlastníci pozemku paní Šabková Milada, paní Šteflová Václava a pan Šabek Martin
poţádali dne 19. 3. 2014 Odbor nabývání majetku MMP o odkoupení pozemku parc.
č. 1897/1 o celkové výměře 27229 m2, orná půda, zaps. na LV č. 1248 pro k. ú. Bolevec,
z jejich spoluvlastnictví do majetku města Plzně. Důvodem nabídky na odprodej předmětného
pozemku je, ţe spoluvlastníci pozemku v roce 2005 a 2008 opakovaně ţádali o změnu
územního plánu, a to v záleţitosti posunutí hranice plochy pozemku (na východ), kterou
poţaduje Správa hřbitovů a krematoria Plzeň za účelem úpravy a rozšíření hřbitova. Svoji
ţádost spoluvlastníci pozemku odůvodňovali tím, ţe posunutím hranice plochy pozemku
počítané pro rozvoj hřbitova, bude zarovnán tvar jejich pozemku a dále poţadovali o zařazení
plochy zbývající části jejich pozemku do ploch SO – smíšené území obchodu a sluţeb.
Ţádosti nebylo vyhověno. Dle platného územního plánu je s částí pozemku parc. č. 1897/1
k. ú. Bolevec počítáno jako s rezervou pro rozšíření hřbitova.
Technický úřad MMP svým souhrnným stanoviskem č.j. MMP/62536/14 ze dne 8. 7. 2014
souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 1897/1 v k. ú. Bolevec do majetku města Plzně, a to
z výše uvedeného důvodu.
Dle platného územního plánu je pozemek parc. č. 1897/1 k. ú. Bolevec určen pro rozvoj
hřbitova a část pro ornou půdu. Dle studie „Rozvoj rekreační oblasti Bolevecké rybníky“ je
část pozemku (orná půda) navrhovaná na změnu – plocha krajinné zeleně (parkový les).
Odbor nabývání majetku MMP seznámil paní Šabkovou (zastupuje zbývající
spoluvlastníky) se stanoviskem Technického úřadu MMP a studií „Rozvoj rekreační oblasti
Bolevecké rybníky“.
Dne 13. 8. 2014 bylo sděleno MAJ MMP jednou ze spoluvlastnic pozemku, ţe prozatím
nejsou domluveni, zda prodají celý pozemek nebo pouze část pozemku, která je určena pro
rozvoj hřbitova. Spoluvlastnici předmětného pozemku dne 25. 8. 2014 sdělili, ţe prodají část
pozemku pro rozvoj hřbitova za 600,- Kč/m2, část pozemku určenou na park odprodají za
300,- Kč/m2 a zbylou část pozemku označená jako orná půda si prozatím ponechají, a to dle
současného platného územního plánu.
Usnesením Rady městského obvodu Plzeň 1 č. 242 ze dne 2. 9. 2014 byl vysloven souhlas
s výkupem spoluvlastnických podílů pozemku parc. č. 1897/1 o celkové výměře 27229 m2,
orná půda, zaps. na LV č. 1248 pro k. ú. Bolevec do majetku města Plzně.
Technický úřad MMP dne 24. 11. 2014 vydal stanovisko k upřesnění vyuţití části
pozemku parc. č. 1897/1 v k. ú. Bolevec k ploše krajinné zeleně (parkový les) s tím, ţe ve
studii „Rozvoj rekreační oblasti Bolevecké rybníky v Plzni“ je kromě plochy určené pro
rozvoj hřbitova celá zbylá část pozemku navrhovaná pro plochy krajinné zeleně (parkový les).
Zda se navrhovaná změna v celém rozsahu objeví v novém územním plánu, záleţí na jeho
projednání. S touto skutečností byli spoluvlastníci předmětného pozemku seznámeni.
Dne 15. 1. 2015 spoluvlastníci pozemku parc. č. 1897/1 k. ú. Bolevec sdělili, ţe jsou
ochotni jednat s městem Plzeň o výkupu pouze části pozemku, a to té části, která je určena pro
rozvoj hřbitova. Zbývající část pozemku si ponechají ve spoluvlastnictví a počkají na změnu
územního plánu. Z tohoto důvodu MAJ MMP poţádal Technický úřad MMP o stanovení
přibliţné plochy předmětného pozemku, která by byla předmětem výkupu z důvodu rozvoje

hřbitova. Technický úřad MMP dne 4. 3. 2015 sdělil, ţe z dostupných podkladů by se mělo
jednat o plochu cca 6100 m2. Přesná výměra bude upřesněna při vyhotovení geometrického
plánu na oddělení předmětného pozemku.
MAJ MMP si vyţádal k dané majetkové transakci i stanovisko zástupce Správy hřbitovů
a krematoria města Plzně. Ing. Skala, ředitel SHaK, sdělil následující:
„Hřbitov v Plzni Bolevci je ve správě naší organizace. Vzhledem k blízkosti velkých městských
částí (Bolevec, Košutka) mají její obyvatelé velký zájem o hrobová místa na tomto hřbitově.
Při založení hřbitova nebylo uvažováno s tak velkým osídlením, proto je v současné době
kapacita hřbitova v podstatě vyčerpána. Na určitou dobu pomohlo zřízení rozptylové loučky i
stavba malého kolumbária v sousedství správcovského objektu. I přes plánovanou realizaci
většího kolumbária (2015) nebude kapacita hřbitova stačit zájmu veřejnosti. Stížnosti se dají
očekávat zejména ze strany původních obyvatel obce Bolevec, kteří vnímají hřbitov jako
„svůj“. Z tohoto důvodu je jediným řešením fyzické rozšíření plochy hřbitova o území
přiléhající k severní straně hřbitova. Z důvodu špatných geologických podmínek se neuvažuje
s ukládáním zesnulých v rakvích, ale pouze se zřízením malých urnových hrobů.“
Odbor nabývání majetku MMP zadal v roce 2014 k vypracování znalecký posudek na
stanovení ceny pozemku parc. č. 1897/1 k. ú. Bolevec, a to stanovení jednotkové ceny
pozemku dle platného územního plánu. Dle znaleckého posudku č. 1465/2014 ze dne 15. 11.
2014 vypracovaného panem Titlem je hodnota části pozemku pro rozvoj hřbitova po
zaokrouhlení za m2 následující:
administrativní cena 590,- Kč
obvyklá cena 600,- Kč.
Vzhledem ke skutečnosti, ţe obvyklá cena u pozemků zasaţených hřbitovem či pro jejich
rozvoje se od vypracování znaleckého posudku nezměnila, nebyl zadáván k vyhotovení nový
znalecký posudek.
Předmětem tohoto materiálu je projednání výkupu části pozemku za smluvní cenu 600,Kč/m2 z vlastnictví spoluvlastníků do majetku města Plzně.
Z výpisu z katastru nemovitostí vyplývá, ţe v části „B1“ LV č. 1248 pro k. ú. Bolevec
jsou vyznačena následující věcná břemena:
- chůze a jízdy podle rozhodnutí Magistrátu města Plzně č.j. stav/1379/93 – povinnost
k parc. č. 1897/5, parc. č. 1897/6, parc. č. 1897/7, parc. č. 1897/8 vše k. ú. Bolevec,
- chůze a jízdy dle smlouvy o věcném břemeni V3 1493/2001 ze dne 27. 3. 2001 –
povinnost k parc. č. 1897/28 k. ú. Bolevec,
- chůze a jízdy v rozsahu vyznačeném v GP. Smlouva ze dne 21. 5. 2001 – povinnost
k parc. č. 1897/22 k. ú. Bolevec,
- chůze a jízdy k pozemku parc. č. 1897/35 k. ú. Bolevec. Smlouva o zániku věcného
břemene, o zřízení věcného břemene ze dne 01. 11. 2005 – povinnost k jednotkám
2066/1, 2066/2, 2066/3 a 2066/4,
- chůze a jízdy k pozemku parc. č. 1897/36 k. ú. Bolevec. Smlouva o věcném břemeni
V3 1493/2001 ze dne 27. 3. 2001 – povinnost k jednotkám 2066/1, 2066/2, 2066/3
a 2066/4.
V části „C“ předmětného výpisu je vyznačeno věcné břemeno uţívání za účelem provozu,
údrţby a oprav podzemního vedení telekomunikační sítě v rozsahu geom. plánu č. 2581164/2004 pro 02 Czech Republic a.s. V případě realizace kupní smlouvy přejdou předmětná
věcná břemena na město Plzeň.
Komise pro nakládání s majetkem Rady města Plzně na svém zasedání dne 17. 3. 2015
doporučila realizovat navrţenou majetkovou transakci.
Na základě doporučení KNM RMP byl Správou veřejného statku města Plzně vypracován
geometrický plán na oddělení potřebné části pozemku. Dle geometrického plánu č. 383240/2015 byl vytvořen nově vzniklý pozemek parc. č. 1897/48 o výměře 5916 m2, k. ú.
Bolevec, který byl oddělen z pozemku parc. č. 1897/1 o celkové výměře 27 229 m2, orná

půda, zaps. na LV č. 1248 pro k. ú. Bolevec. Předmětem majetkové transakce je výkup nově
vytvořeného pozemku parc. č. 1897/48 o výměře 5916 m2, k. ú. Bolevec.
Rada města Plzně na svém jednání dne 21. 5. 2015 svým usnesením č. 569 vyslovila
souhlas s navrţenou majetkovou transakcí.
3. Předpokládaný cílový stav
Realizovat výkup části pozemku parc. č. 1897/1 k. ú. Bolevec z vlastnictví fyzických osob
do majetku města Plzně, a to té části, která bude zasaţena rozvojem hřbitova.
V případě získaného majetku jeho svěření Správě hřbitovů a krematoria města Plzně.
4. Navrhované varianty řešení
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení
Viz návrh usnesení.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Náklady na výkup pozemku parc. č. 1897/48 k. ú. Bolevec ve výši 3 549 600,- Kč,
náklady na vypracování ZP, GP a vklad do katastru nemovitostí budou hrazeny z rozpočtu
MAJ MMP.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Viz návrh usnesení.
8. Dří ve p řijatá usn esení orgánů města nebo městs kých obvodů, která
s tí mto návrhem souvisejí
Usnesení RMO Plzeň 1 č. 242/2014
Doporučení KNM RMP ze dne 17. 3. 2015
Usnesení RMP č. 569 ze dne 21. 5. 2015.
9. Závazky či pohl edávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Příl ohy
Příloha č. 1 – ţádost o výkup.
Příloha č. 2 – usnesení RMO Plzeň 1.
Příloha č. 3 – stanoviska TÚ MMP.
Příloha č. 4 – doporučení KNM RMP.
Příloha č. 5 – katastrální mapy - modrá mapa se zákresem, územní plán, letecký
snímek, orientační turistická mapa.
Příloha č. 6 – geometrický plán.
Příloha č. 7 – usnesení RMP č. 569 ze dne 21. 5. 2015.
Zpracovala: Jitka Kašparová, MAJ MMP.

