Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 010
Datum konání ZMP: 8. 10. 2015

Označení návrhu usnesení: MAJ/10

č. 529
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II.

Bere na vědomí
Žádost pana Mgr. Kuběny o realizaci směny nemovitých věcí, a to podílu na nemovité věci
Kalikova 16 ve vlastnictví fyzické osoby za nemovitou věc objekt T. G. Masaryka č. 17
v majetku města Plzně a projednání tohoto návrhu v orgánech města Plzně i přes záporné
vyjádření KNM RMP.
Z výpisu z katastru nemovitostí vyplývá, že v části „B1“ LV č. 1 pro k.ú. Plzeň je vyznačeno
věcné břemeno chůze a jízdy na základě smlouvy kupní, o zřízení věcného břemene –
bezúplatná ze dne 31. 10. 2002, oprávnění pro parc.č. 6590/16, k.ú. Plzeň, povinnost k parc.č.
6592/1, k.ú. Plzeň. Na existenci věcného břemene chůze a jízdy byla FO upozorněna.
Neschvaluje

uzavření směnné smlouvy mezi městem Plzní a panem Mgr. Petrem Kuběnou, r.č. 800803/XXXX,
trv. bytem Kardinála Berana 1157/32, 301 00 Plzeň, jejímž předmětem je:
 spoluvlastnický podíl ve výši ¼ k celku na nemovité věci – pozemku parc.č. 9423 o výměře
183 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Jižní Předměstí č.p. 396, rod.
dům, včetně vedlejší stavby, venkovních úprav a součástí a příslušenství (ploty, zpevněná
plocha a přípojky vody, kanalizace, el. energie a plynu) vše zapsané na listu vlastnictví č. 2655,
pro k.ú. Plzeň, do majetku města Plzně,
 pozemek parc.č. 6016 o výměře 177 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba:
Jižní Předměstí, č.p. 524, bydlení a pozemek parc.č. 6590/16 o výměře 95 m2, ostatní plocha,
jiná plocha, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1 pro k.ú. Plzeň, do majetku fyzické osoby.
III.

Ukládá

Radě města Plzně
informovat pana Mgr. Kuběnu o výsledku jednání ZMP.
Termín: 30. 10. 2015

Martin Z r z a v e c k ý
primátor města Plzně

Zodpovídá: H. Matoušová
Ing. Hasmanová

Mgr. Martin B a x a
zástupce primátora
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