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……

Ve věci:

ze dne :

14. 4. 2016

Reálné rozdělení pozemku parc. č. 11038/2, k.ú. Plzeň a dále zrušení
věcných břemen zatěžujících povinný pozemek parc. č. 11038/2, zaps. na
LV č. 8925 pro k. ú. Plzeň, ve spoluvlastnictví města Plzně a fyzické
osoby.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí
1. Skutečnost, že SVSMP plánuje obnovu stezky pro pěší propojující Vinice a nivu
Mže, která by vedla po pozemku parc. č. 11038/2, k. ú. Plzeň ve spoluvlastnictví
města Plzně a p. Melouna (každý ve výši ½ k celku) a souhlas p. Melouna s reálným
rozdělením pozemku parc. č. 11038/2, k. ú. Plzeň a se zrušením (starých) věcných
břemen zatěžujících povinný pozemek parc. č. 11038/2, zaps. na LV č. 8925 pro k. ú.
Plzeň, ve prospěch pozemků ve vlastnictví p. Melouna.
2. Fakt, že pozemek parc. č. 11038/2, k. ú. Plzeň je zatížen dalšími věcnými břemeny
pro jiné nemovité věci – pozemky zaps. na LV č. 39140, LV č. 4437 a LV č. 2056
vše pro k.ú. Plzeň. Tato stará věcná břemena z roku 1933 budou nadále zatěžovat
nově vzniklé pozemky parc. č. 11038/2 a parc.č. 11038/3 , vše k.ú. Plzeň.

II.

Schvaluje
1. Reálné rozdělení pozemku parc. č. 11038/2 o výměře 1922 m2, ostatní plocha,
neplodná půda, zaps. na LV č. 8925 pro k. ú. Plzeň a to tak, že
- p. Josef Meloun, r.č. 470405/XXX, Jižní 175/25, Plzeň, PSČ 312 00, získá
geometricky oddělený pozemek nově označ. parc. č. 11038/2 o výměře 961 m 2,
ostatní plocha, neplodná půda, k. ú. Plzeň,
- město Plzeň získá
geometricky oddělený pozemek nově označ. parc. č. 11038/3 o výměře 961 m2,
ostatní plocha, neplodná půda, k. ú. Plzeň.
Reálné rozdělení pozemků bude provedeno bez finančního vyrovnání.
2. Zrušení věcných břemen mezi městem Plzní a p. Josefem Melounem, r.č.
470405/XXX, Jižní 175/25, Plzeň, PSČ 312 00, jako povinnými z věcných břemen a
p. Josefem Melounem, r. č. 470405/XXX, Jižní 175/25, Plzeň, PSČ 312 00 jako
oprávněným z věcných břemen a to:
a) věcné břemeno ve prospěch pozemků parc.č. 11006, 11007, 11039, vše zaps. na LV
č. 3095 pro k. ú. Plzeň ve vlastnictví p. Josefa Melouna, zatěžující povinný
pozemek parc.č. 11038/2 o výměře 1922 m2, ostatní plocha, neplodná půda, zaps.
na LV č. 8925 pro k. ú. Plzeň, který je ve spoluvlastnictví města Plzně a p. Josefa
Melouna (podle listiny): právo čerpání vody ze studny. Toto věcné břemeno bylo

do veřejného seznamu (katastru nemovitostí) zapsáno na základě Usnesení soudu
číslo deníku 1053/1951.
b) věcné břemeno ve prospěch pozemku parc. č. 11006 zaps. na LV č. 3095 pro k. ú.
Plzeň ve vlastnictví p. Josefa Melouna, zatěžující povinný pozemek parc.č.
11038/2, zaps. na LV č. 8925 pro k. ú. Plzeň (podle listiny): služebnost cesty. Toto
věcné břemeno bylo do veřejného seznamu (katastru nemovitostí) zapsáno na
základě Usnesení soudu číslo deníku 1053/1951.
Tato věcná břemena zaniknou bezúplatně.
III.

Ukládá

Radě města Plzně
zajistit realizaci dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2016
Zodpovídá:

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
Ing. Hasmanová

H. Matoušová, členka RMP
24. 3. 2016
Mgr. Trachtová, MAJ MMP
Ing. Hasmanová, VO MAJ MMP
Ing. Kuglerovou, MBA, ŘEÚ
souhlasí
od 29. 3. 2016 po dobu 15 dnů
24. 3. 2016
č. usnesení: 295

