Zastupitelstvo města Plzně dne:

8. 3. 2018

EVID/2

NÁVRH USNESENÍ

Č.:

……

Ve věci:

ze dne :

8. 3. 2018

Rozhodnutí o mimosoudním vyrovnání v rámci soudního řízení ve věci
uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku p. č. 2312/2 a části
pozemku p. č. 2314/1, oba v k. ú. Litice u Plzně.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.
1.

2.
3.

4.

II.

Bere na vědomí
Skutečnost, že ZMP přijalo dne 19. 5. 2016 usnesení č. 309, ve kterém neschválilo uznání
vydržení vlastnického práva k části pozemku p. č. 2312/2 a části pozemku p. č. 2314/1,
oba v k. ú. Litice u Plzně.
Skutečnost, že Ing. Jiří Fortelka podal k Okresnímu soudu Plzeň – město žalobu o určení
vlastnického práva k nemovitostem.
Skutečnost, že dne 6. 11. 2017 proběhlo jednání, o kterém vydal soud Protokol o jednání.
V rámci tohoto Protokolu soud předjímá své rozhodnutí v neprospěch statutárního města
Plzně a vyzývá obě strany ke smírnému řešení tohoto sporu.
Nabídku právního zástupce Ing. Fortelky na smírné řešení ve smyslu uznání vydržení
vlastnického práva a zřízení služebnosti k pozemkům, které jsou předmětem vydržení
bezúplatně ve prospěch statutárního města Plzně.
Schvaluj e

Uzavření dohody o narovnání ve věci řešení soudního sporu vedeného pod sp. zn. 20 C
168/2017 ve věci uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku p. č. 2312/2 a části
pozemku p. č. 2314/1 oba v k. ú. Litice u Plzně pro pana Ing. Jiřího Fortelku – návrh
Dohody o narovnání je přílohou tohoto usnesení.
2. Uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p. č. 2312/3 a p. č. 2314/3 v k. ú. Litice u
Plzně oddělených geometrickým plánem č. 2002-6/2017 pro pana Ing. Jiřího Fortelku,
bytem K Valše 573/19a, 321 00 Plzeň-Litice.
3. Uzavření dohody o zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Plzeň jako vlastníka
nově odděleného pozemku dle geometrického plánu č. 2002-6/2017 označeného p. č
2314/1 k. ú. Litice u Plzně spočívající v oprávnění vstoupit na pozemky p. č. 2312/3 a p. č.
2314/3 v k. ú. Litice u Plzně oddělené geometrickým plánem č. 2002-6/2017 za účelem
správy a údržby koryta potoka, a to bezplatně a na dobu neurčitou.
1.

III.

U kl ádá

Radě města Plzně
1.
zajistit realizaci dle bodu II. 1. tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2018
Zodpovídá: H. Matoušová, členka RMP
Mgr. H. Radová, MBA
2.
zajistit realizaci dle bodu II. 2. tohoto usnesení
Termín: 31. 12. 2018
Zodpovídá: H. Matoušová, členka RMP
Mgr. H. Radová, MBA
3.
zajistit realizaci dle bodu II. 3. tohoto usnesení
Termín: 31. 12. 2018
Zodpovídá: H. Matoušová, členka RMP
Mgr. H. Radová, MBA
Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
Schůze ZMP se zúčastní:
Obsah zprávy projednán s:

H. Matoušová, členka RMP
19. 1. 2018
Mgr. H. Radová, MBA, VO EVID
Ing. H. Kuglerovou, MBA, ŘEÚ
JUDr. D. Tomášek, VO PRÁV
Ing. M. Sterly, ŘSVSMP
Zveřejněno na úřední desce: nepodléhá zveřejnění
Projednáno v RMP:
dne: 18. 1. 2018

EVID MMP A. Horejšová
souhlasí:
souhlasí:
souhlasí:
č. usnesení: 62

