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NÁVRH USNESENÍ
Č.:

……

Ve věci:

ze dne:

3. 9. 2015

Výkup nově vzniklého pozemku pro stavbu „Městský (západní) okruh,
úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ v k.ú. Bolevec – ČR,
Hasičský záchranný sbor PK.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu radní Heleny Matoušové
I.
1.

2.

3.

II.

Bere na vědomí
Skutečnost, že pro vydání stavebního povolení pro stavbu „Městský (západní)
okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“, tzn. pro II. etapu MZO,
která je v platném územním plánu vedena jako veřejně prospěšná stavba, je nutné
majetkově vypořádat stavbou dotčené pozemky.
Usnesení ZMP č. 351 z 12. června 2014, kterým byl schválen zrychlený postup
majetkoprávního vypořádání pro výše specifikovanou II. etapu MZO a usnesení
ZPM č. 111 ze dne 5. 3. 2015, které usnesení ZMP č. 351 z 12. června 2014 mění
ve věci termínu úhrady kupní ceny.
Skutečnost, že je předmětný pozemek zatížen věcnými břemeny, a to.
 Věcným břemenem zřizování a provozování vedení – výtlačný řad DN 600,
oprávněným je Statutární město Plzeň,
 Věcným břemenem zřizování a provozování vedení zařízení distribuční
soustavy, oprávněným je ČEZ Distribuce, a.s.
 Věcným břemenem zřízení a provozování podzemního vedení, oprávněným
je Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi městem Plzní jako kupujícím a Hasičským záchranným
sborem Plzeňského kraje, který disponuje příslušností hospodařit s majetkem státu,
IČO: 70883378, se sídlem Kaplířova 2726/9, Plzeň, PSČ 301 00, jako prodávajícím na
koupi nemovité věci – pozemku parc.č. 1575/21 o výměře 54 m2, ostatní plocha,
manipulační plocha, který byl geometrickým plánem oddělen z pozemku
parc.č. 1575/6 o výměře 12 796 m2 v k.ú. Bolevec, zapsaného na listu vlastnictví
č. 11287 pro k.ú. Bolevec, za sjednanou kupní cenu 43 200 Kč (tj. 800 Kč/m2).
Kupní cena bude uhrazena z rozpočtu Odboru nabývání majetku MMP do 30 dnů od
provedení zápisu vkladu vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí. Daň
z nabytí nemovité věci bude uhrazena dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb.,
o dani z nabytí nemovitých věcí.

III.

Ukládá

Radě města Plzně
zajistit realizaci smluvního vztahu dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2016
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
18. 8. 2015
M. Aschenbrennerová, MAJ MMP
Ing. Hasmanová, VO MAJ MMP
Ing. Kuglerovou, MBA, ŘEÚ
souhlasí
nepodléhá zveřejnění
v souladu s usnesením ZMP č. 351 ze dne 12. 6. 2014
nebylo projednáno

