DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika
Doplnění usnesení ZMP č. 388/2016 ve věci uzavření konečných smluv v souvislosti
s dokončenou stavbou RD, areál Rybízovna se společností Lesy Loučany, s.r.o. (dříve
Zavadilka Plzeň, s.r.o).
2. Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho analýza
Usnesením RMP č. 643 ze dne 9. 6. 2016 a ZMP č. 388 ze dne 23. 6. 2016 bylo
schváleno uzavření smluvních vztahů mezi městem Plzeň a společností Lesy Loučany
s.r.o.
Tímto usnesením bylo mimo jiné schváleno, že společnost Lesy Loučany s. r. o. získá
„nově vytvořený pozemek parc. č. 3127/4 o výměře 4 m 2 , ostatní plocha, jiná plocha,
k. ú. Bolevec, který byl vytvořen na základě geometrického plánu č. 3767-48/2014 ze
dne 12. srpna 2014 oddělením dílu „b“ o výměře 1 m 2 , z pozemku parc. č. 3127/3
a oddělením dílu „d“ o výměře 3 m 2 z pozemku parc. č. 3127/4, zaps. na LV č. 1 pro
k. ú. Bolevec“.
Při konzultaci obdobné majetkové transakce na příslušném katastrálním úřadě, a to
z pohledu nově vytvořeného pozemku, který je předmětem majetkové transakce, z dílu,
který má výměru o velikosti přípustné odchylky (výměry do 1 m2 ), bylo shledáno, že
i tento díl má být citován v rozsahu tvorby nově vytvořeného pozemku, přestože jeho
výměra nevstupuje do celkové výměry nově vzniklého pozemku.
V daném případě se jedná o doplnění dílu „a“ o výměře 0,23 m2 , přestože jeho výměra
neovlivní výslednou výměru vzniklého pozemku a jedná se o přípustnou odchylku dle
katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb., v platném znění (v katastru nemovitostí jsou
evidovány pozemky na celé m2 ).
Z tohoto důvodu je předkládán tento materiál.
Rada města Plzně dne 19. 1. 2017 projednala změnu výše citovaných usnesení (příloha
č. 2).
3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Doplnění usnesení ZMP č. 388/2016 ve věci uzavření konečných smluv v souvislosti
s dokončenou stavbou RD, areál Rybízovna se společností Lesy Loučany, s.r.o. (dříve
Zavadilka Plzeň, s.r.o).
4. Navrhova né varianty ře š e ní
Viz návrh usnesení.
5. Doporuče ná varianta ře š e ní
Viz návrh usnesení.
6. Finanč ní nároky ře š e ní a možnos t i finanč ního krytí
Žádné.
7. Návrh te rmínů re alizace a urče ní zodpo vě dnýc h pracov ník ů
Viz návrh usnesení.
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8. Dříve přija tá 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
Usnesení RMP č. 643/2016.
Usnesení ZMP č. 388/2016.
Usnesení RMP ze dne 19. 1. 2017.
9. Závazky či pohle dáv ky vůči mě s tu Plzni
Nešetří se.
10.

Přílo hy
Příloha č. 1 – usnesení RMP č. 643/2016 a ZMP č. 388/2016.
Příloha č. 2 – usnesení RMP ze dne 19. 1. 2017.
Příloha č. 3 – geometrický plán č. 3767-48/2014.

2

