Důvodová zpráva
1.

Název problému a jeho charakteristika

Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků pro IA - VPS D58 „Rekonstrukce
Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská – K Bukovci”.
2.

Konstatování současného stavu a jeho analýza

Pro vydání stavebního povolení pro investiční akci (IA) - veřejně prospěšnou stavbu (VPS)
D58 „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská – K Bukovci”,
vedenou v závazné části územního plánu města Plzně, je nutné majetkově vypořádat pozemky
ve spoluvlastnictví p. Jaroslava Bernáška ( podíl ½ ), r. č. 621213/XXXX, bytem V Rolích 6,
PSČ Plzeň 312 00 a p. Josefa Bernáška ( podíl ½ ) , r. č. 591011/XXXX, bytem náměstí Karla
Panušky 4, PSČ Plzeň 312 00.
Jedná se o odkup pozemků parc. č. 1109/5, travní porost, o výměře 632 m2 a parc. č. 1109/4,
ostatní plocha – manipulační plocha, o výměře 327 m2, které vznikly dle GP č. 1261-61/2015
(viz příloha č. 4) oddělením z pozemků parc. č. 1109/2 a parc. 1109/1, zapsaných na LV č. 906
pro k.ú. Újezd – viz příloha č. 3.
Pozemky jsou vedeny v územním plánu města Plzně v zóně VZ - areály zemědělské výroby.
Celková kupní cena nově vzniklých pozemků činí při celkové výměře trvalého záboru
pozemků 959 m2 částku 767 200 Kč ( 800 Kč/m2). Tato cena je cenou sjednanou.
Záměr pro další postupy při výkupech pozemků pro výše uvedenou stavbu byl projednán
v orgánech města Plzně a schválen usnesením ZMP č. 469 ze dne 3. 9. 2015 – viz příloha č. 2.
Spoluvlastníci pozemků souhlasí s odkupem trvalého záboru u předmětných pozemků za
sjednanou cenu 800 Kč/m2. Tento odkup do vlastnictví města Plzně podmiňují tím, že město
Plzeň uhradí daň z nabytí nemovitých věcí, která činí 30 688 Kč.
Protože jsou pozemky součástí zemědělského areálu a v rámci realizace stavby Rekonstrukce
Červenohrádecké ulice dojde k zásahu do stávajícího oplocení podél komunikace Hrádecké
ulice, požadují spoluvlastníci finanční náhradu za plotová vrata ve výši 4 945 Kč, která byla
stanovena znaleckým posudkem č. 3463-069/2015 vypracovaným Ing. Janem Baliharem ze
dne 27. 8. 2015.
Podmínkou pro uzavření kupní smlouvy je požadavek spoluvlastníků na vybudování nového
oplocení v části lemující Hrádeckou ulici, které vybuduje zhotovitel stavby na náklady
investora stavby. Tento požadavek byl projednán na jednání konaném dne 23. 9. 2015 za účasti
OI MMP a SÚS Plzeňského kraje, kteří v rámci realizace stavby souhlasí s vybudováním
oplocení na náklady investora stavby.
Na základě výše uvedeného MAJ navrhuje realizovat výkup pozemků parc. č. 1109/5 a parc. č.
1109/4 o celkové výměře 959 m2 v k.ú. Újezd za sjednanou cenu 767 200 Kč a finanční
náhradu ve výši 4 945 Kč za plotová vrata a dále úhradu daně z nabytí nemovitých věcí ve výši
30 688 Kč.
Poznámka: Při součtu všech požadovaných nákladů docházíme ke konečné částce 802 833 Kč
za zisk těchto pozemků. Při jejich výměře 959 m2 pak průměrná cena za 1 m2 tímto vzroste
z 800 Kč/m2 na 837 Kč/m2. Tato částka se nezdá být přemrštěná s ohledem na potřebu dojít
k dohodě.
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Dále doporučujeme v rámci realizace stavby vybudovat na náklady investora stavby nové
oplocení u pozemků parc. č. 1109/2 a 1109/1 v k.ú. Újezd a to jen v délce lemující Hrádeckou
ulici.
Daň z nabytí nemovitých věcí bude uhrazena dle zákonného opatření Senátu a smluvní strany
se dohodly, že město Plzeň bude poplatníkem daně.
V případě nabytí nemovitých věcí budou tyto svěřeny do správy SVSMP.
Zdrojem finančního krytí bude rozpočet Odboru nabývání majetku MMP.
V souvislosti s výkupy pro stavbu „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek
Staroveská – K Bukovci” MAJ řeší v současné době jen ty vlastníky dotčených pozemků, kteří
dali souhlasné stanovisko k odkupu nebo ke směně.
Protože spoluvlastníci plánují v co nejkratším časovém horizontu realizovat prodej
předmětných pozemků, předkládá MAJ materiál ke schválení v zkráceném řízení.
3.

Předpokládaný cílový stav

Realizace výkupu v souladu s požadavkem spoluvlastníků a s Územním rozhodnutím na
umístění stavby, žádostí MO Plzeň 4 a požadavky investora stavby.
4.

Navrhované varianty řešení

Viz návrh usnesení.
5.

Doporučená varianta řešení

Viz návrh usnesení.
6.

Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Náklady spojené s vypracováním GP, ZP, vkladem do KN, úhradou kupní ceny ve výši
772 145 Kč a úhradou daně z nabytí nemovitých věcí.
Zdrojem finančního krytí bude rozpočet Odboru nabývání majetku MMP.
7.

Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků

Viz návrh usnesení.
8.
Dříve při jatá usnesení orgánů města Pl zně nebo městských
obvodů, která s tí mto návrhem souvisejí
Usnesení RMO Plzeň 4 č. 0172/13.
Usnesení ZMP č. 469/15.
Zápis KNM RMP ze dne 3. 11. 2015.
9.

Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

Ke dni 15. 9. 2015 nemají žadatelé evidovány žádné pohledávky po splatnosti vůči městu
Plzeň.
10. Příl ohy
Příloha č. 1 – žádost MO Plzeň 4.
Příloha č. 2 – usnesení ZMP č. 469/2015.
Příloha č. 3 – mapy KN.
Příloha č. 4 – GP.
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Příloha č. 5 – zápis KNM.
Přílohy k dispozici u předkladatele: územní rozhodnutí, záborový elaborát, ZP.
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