Zastupitelstvo města Plzně dne:

18. 6. 2015

MAJ/12

NÁVRH USNESENÍ
Č.:

……

Ve věci:

ze dne :

18. 6. 2015

Zrušení věcných břemen ve prospěch nemovitých věcí na adrese
Zborovská 40 v k.ú. Doudlevce ve vlastnictví města Plzně zatěžující
povinný pozemek parc.č. 3, zaps. na LV č. 75 pro k.ú. Doudlevce.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí

potřebu zrušit (stará) věcná břemena ve prospěch pozemku parc.č. 1 v k.ú. Doudlevce, jehož
součástí je stavba: Doudlevce, č.p. 11, obč. vybavenost na adrese Zborovská 40 ve vlastnictví
města Plzně zatěžující pozemek parc.č. 3, zaps. na LV č. 75 pro k.ú. Doudlevce a to
v souvislosti s připravovaným bezúplatným převodem předmětných nemovitých věcí
z majetku města Plzně do vlastnictví Plzeňského kraje.
II.

Schvaluj e

uzavření smlouvy o zrušení věcného břemene mezi městem Plzní jako oprávněným z věcného
břemene a společností Občanské a průmyslové stavitelství spol. s r.o., IČO 47715766, se
sídlem v Plzni, Koperníkova 1050/34, PSČ 301 00 jako povinným z věcného břemene. Jde o
věcná břemena ve prospěch pozemku parc.č. 1 o výměře 1616 m2 , zast. plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba: Doudlevce, č.p. 11, obč. vyb. zaps. na LV č. 1 pro k.ú. Doudlevce ve
vlastnictví města Plzně zatěžující povinný pozemek parc.č. 3 o výměře 551 m2 , zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Doudlevce, č.p. 52, rod. dům, zaps. na LV č. 75
pro k.ú. Doudlevce ve vlastnictví společnosti Občanské a průmyslové stavitelství spol. s r.o.
(podle listiny): věcné břemeno zřízení zdi a věcné břemeno vedení vody a tekutin. Tato věcná
břemena byla do veřejného seznamu (katastru nemovitostí) zapsána na základě Usnesení
soudu číslo deníku 202/1867.
Tato věcná břemena zaniknou bezúplatně.
III.

U kl ád á

Radě města Plzně
zajistit uzavření smlouvy o zrušení věcného břemene ve smyslu bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 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 dne:

H. Matoušová, členka RMP
4. 6. 2015
Mgr. Trachtová, MAJ MMP
Ing. Hasmanová, VO MAJ MMP
Ing. Kuglerovou, ŘEÚ, MBA
souhlasí
nepodléhá zveřejnění
4. 6. 2015
č. usnesení: 671

