PLZEŇ, statutární město

ZMP 10. 12. 2015 – ORP/2

Příloha č. 1

2015/00

SMLOUVA O ZRUŠENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE
číslo: 2015/000
Smluvní strany:
Povinný:
Sídlo:
IČ:
Jednající:

AUTOSERVIS NEDVĚD s.r.o.
Štefánikova 912/104, 326 00 Plzeň
47714891
panem Jaroslavem Nedvědem, jednatelem

a
Oprávněný:
Adresa:
IČ:
DIČ:
Zastoupené:
Adresa pro doručování:

PLZEŇ, statutární město
náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň
00075370
CZ00075370
panem Mgr. Hynkem Tomáškem, vedoucím Odboru rozvoje a
plánování Magistrátu města Plzně,
dle plné moci Č.j.: ZM - 109/2015 ze dne 6. 10. 2015
Magistrát města Plzně, Odbor rozvoje a plánování, Škroupova 5,
306 32 Plzeň

I.
Úvodní ustanovení
1. Povinný je vlastníkem pozemku parc. č. 332/1, ostatní plocha – jiná plocha, o výměře
494 m2, zapsaný na LV č. 1359 pro obec Plzeň, k.ú. Černice (dále jen „služebný pozemek“).
II.
Předmět smlouvy o zrušení věcného břemene
1. Na služebném pozemku je v katastru nemovitostí pod č. V-13088/2005-405 s právními
účinky vkladu ke dni 23. 12. 2005 zapsáno věcné břemeno právo chůze a jízdy ve prospěch
statutárního města Plzně, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 850-129/2005.
2. Obsahem věcného břemene je povinnost každého vlastníka na služebném pozemku strpět
právo přístupu, průchodu a průjezdu přes služebný pozemek za účelem obslužnosti, údržby,
obnovy a opravy stavby na pozemku p.č. 331 k.ú. Černice, který byl v době vzniku věcného
břemene ve vlastnictví povinného.
3. Vzhledem k tomu, že vlastníkem stavby na pozemku p.č. 331 k.ú. Černice ani pozemku p.č.
331 k.ú. Černice již není statutární město Plzeň, ale AUTOSERVIS NEDVĚD s.r.o., dohodly
se smluvní strany na zrušení věcného břemene uvedeného v odst. 1. tohoto článku.
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III.
Závěrečná ustanovení
1. Vůle města Plzně ke zrušení věcného břemene je usnesením Zastupitelstva města Plzně
č. ……… ze dne ………….
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží
katastrální úřad, Odbor rozvoje a plánování Magistrátu města Plzně, Odbor evidence majetku
Magistrátu města Plzně a povinný.
3. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem zároveň stvrzují platnost svých
jednatelských oprávnění, jakož i plnou způsobilost k právním úkonům.
4. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Přílohy této smlouvy tvoří:
 usnesení Zastupitelstva města Plzně
 plná moc pana Mgr. Hynka Tomáška

V Plzni dne:..............................................

V Plzni dne:.............................................

.................................…........................

.............................................................

AUTOSERVIS NEDVĚD s.r.o.
Jaroslav Nedvěd
jednatel

PLZEŇ, statutární město
Mgr. Hynek Tomášek
vedoucí ORP MMP
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