Důvodová zpráva
1. Náze v problé mu a je ho charakte ris t ika
Zrušení usnesení RMP č. 127 ze dne 18. 2. 2016 a usnesení ZMP č. 81 ze dne 3. 3. 2016,
kterými bylo odsouhlaseno a schváleno uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene – služebnosti umístění kabelu veřejného osvětlení do pozemku parc. č.
2255/2, k.ú. Litice u Plzně, a to mezi statutárním městem Plzeň (budoucí oprávněný) a
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, IČ 65993390 (budoucí
povinný).
2. Kons tato vá n í s oučas né ho s tavu a je ho analýza
V rámci přípravy městské stavby „Rozšíření veřejného osvětlení Plzeň, ul. Klatovská – K
Lávce“ bylo nutné zajistit majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků, které jsou výše
uvedenou stavbou dotčeny. Konkrétně se jednalo o umístění veřejné osvětlení do pozemku,
který v době schválení smlouvy nebyl v majetku města Plzně. Předmětnými usneseními došlo
ke schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
umístění a provozování veřejného osvětlení v pozemku parc. č. 2255/2 k.ú. Litice u Plzně,
který byl ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizaci.
Vzhledem ke skutečnosti, že dne 11. 7. 2016 statutární město Plzeň a Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR, státní příspěvková organizace uzavřely Darovací smlouvu č. 2016/001903, kterou
došlo k převedení předmětného pozemku do vlastnictví města, stalo se uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti bezpředmětné. Z tohoto důvodu je
potřeba zrušit usnesení RMP č. 127 ze dne 18. 2. 2016 a usnesení ZMP č. 81 ze dne 3. 3.
2016.
Zrušení usnesení RMP č. 127 ze dne 18. 2. 2016 bylo schváleno usnesením RMP č. 1459 ze
dne 22. 12. 2016.
3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Zrušení usnesení ZMP č. 81 ze dne 3. 3. 2016.
4. Navrhov a né variant y ře š e ní
Nejsou.
5. Doporuče ná variant a ře š e ní
Není řešeno variantně.
6. Fina nč n í nároky ře š e ní a možnos t i finanč n ího krytí
Není.
7. Návrh te rmínů re aliza ce a urče ní zodpově dný c h pracov n ík ů
Viz návrh usnesení – ukládací část.
8. Dříve přijat á us ne s e ní orgánů mě s ta ne bo mě s ts kých obvodů, kte rá s
tímto návrhe m s ouvis e jí
ZMP č. 81 ze dne 3. 3. 2016 a RMP č. 1459 ze dne 22. 12. 2016.
9. Záva zky či pohle dá vk y vůči mě s tu Plzni
Nejsou zjišťovány.
10. Přílohy
P1 – usnesení ZMP č. 81 ze dne 3. 3. 2016

P2 – usnesení RMP č. 1459 ze dne 22. 12. 2016

