Usnesení Rady města Plzně
Číslo RMP: 85
Datum konání RMP: 21. 9. 2017

Označení návrhu usnesení: PROP/1

č. 984

I.

Bere na vědomí

1. Žádost ŘSD ČR o úplatný převod pozemků z důvodu majetkoprávního vypořádání
pozemků zastavěných stavbami I/26 Motorest Zátiší – MÚK Sulkov a I/26 Plzeň – Nová
Hospoda – přeložka.
2. Skutečnost, že pozemek p. č. 2575/8, k. ú. Skvrňany, je zatížen věcným břemenem
zřizování a provozování vedení inženýrské sítě dle geometrického plánu č. 2270-81/2010
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktury a.s., Olšanská 2681/6,
Žižkov, 130 00 Praha 3.
3. Skutečnost, že převod pozemku bude osvobozen od DPH ve smyslu § 56 zákona
č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
II.

Souhlasí

s prodejem pozemků, a to:
- p. č. 2575/8 o výměře 6 330 m², ostatní plocha – silnice, v k. ú. Skvrňany,
- p. č. 1264/9 o výměře 2 724 m², ostatní plocha – silnice,
- p. č. 1264/10 o výměře 12 137 m², ostatní plocha – silnice,
- p. č. 1264/11 o výměře 1 192 m2, ostatní plocha – silnice,
vše v k. ú. Vejprnice:
ve vlastnictví statutárního města Plzeň do vlastnictví České republiky, s příslušností
hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále kupující), IČO 65993390, se sídlem
Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4, za kupní cenu 3 541 330 Kč (tj. ø 158 Kč/m2).
Kupní cena bude zaplacena do 60 dnů ode dne, kdy kupující obdrží vyrozumění
o provedeném vkladu vlastnického práva k předmětu převodu do katastru nemovitostí
ve prospěch kupujícího. Kupující oznámí prodávajícímu vyrozumění příslušného
katastrálního pracoviště o provedeném vkladu vlastnického práva k předmětným pozemkům
v jeho prospěch, a to do 3 dnů od obdržení.
Kupující bere na vědomí, že:
- pozemek p. č. 2575/8 v k. ú. Skvrňany leží v plochách lesních, konkrétně v lokalitě 3_87
Valcha – krajina, a ve stávající ploše silnice I. třídy – Domažlická, prostor pro vedení
komunikace je definován jako prostor krajinného typu; na pozemek těsně navazuje VKP –
Lesní komplex Hradčín a plochy ÚSES funkční RBC – Sulkov, zasahují na něj
plochy ÚSES RBK 1078-2015/01,
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- na pozemku p. č. 2575/8 v k. ú. Skvrňany se nachází vodovodní přípojka cizího vlastníka,
- na pozemcích, které jsou předmětem převodu, se mohou nacházet také inženýrské sítě a
zařízení cizích vlastníků, která prodávajícímu nemovitých věcí nejsou známy. Kupující se
zavazuje, že nebude v souvislosti s tímto uplatňovat na prodávajícím případnou náhradu
škody.
III.

Doporučuje

Zastupitelstvu města Plzně
schválit uzavření smluvního vztahu v souladu s bodem II. tohoto usnesení.
IV.

Ukládá

tajemníkovi MMP
zajistit předložení návrhu usnesení k projednání v ZMP dle bodu III. tohoto usnesení.
Termín: 26. 10. 2017
Zodpovídá: Mgr. Kylarová

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

Mgr. Martin B a x a
zástupce primátora

Strana 2 ze 2

