Důvodová zpráva
1.

Název problému a jeho charakteristika
Projednání souhlasu s demolicí stavby vodojemu Křimice na pozemku p. č. 1047/2
k. ú. Křimice.

2.

Konstatování současného stavu a jeho analýza
Odbor správy infrastruktury MMP požádal o projednání souhlasu s demolicí stavby vodojemu
umístěného na pozemku p. č. 1047/2 k. ú. Křimice. Objekt je v rámci vodohospodářské
infrastruktury města Plzně dlouhodobě nevyužívaný, v současnosti se nachází v havarijním
stavu a je mimo provoz. S ohledem na tyto skutečnosti již není pro toto vodohospodářské
zařízení další využití.
Jelikož je výše uvedená stavba spolu s pozemkem v současné době pronajata společnosti
VODÁRNA PLZEŇ a.s., bude orgánům města Plzně zároveň předloženo schválení zúžení
předmětu nájmu ve smyslu ustanovení čl. 9 Smlouvy o nájmu, provozování a údržbě
veřejného vodovodu a kanalizace ze dne 23. 1. 1996, ve znění pozdějších dodatků (dále také
jen „Smlouva“). Zúžení předmětu nájmu bude provedeno dodatkem k výše uvedené
Smlouvě.
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., zákon o obcích a s postupy nakládání s majetkem
města danými směrnicí QS 61- 05 – Postupy při nabývání, svěřování, pozbývání a vyjímání
nemovitého majetku statutárního města Plzně včetně nutných účetních operací v SAP podléhá
rozhodnutí o demolici staveb, které podléhají zápisu v KN, Zastupitelstvu města Plzně.

3.

Předpokládaný cílový stav
Projednání souhlasu s demolicí stavby vodojemu Křimice na pozemku p. č. 1047/2
k. ú. Křimice.

4.

Navrhované varianty řešení
Viz návrh usnesení.

5.

Doporučená varianta řešení
Viz návrh usnesení.

6.

Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Demolice bude hrazena z rozpočtu Odboru správy infrastruktury MMP.

7.

Návrh termínů real izace a u rčení zodp o vědných p racovníků
Po projednání v ZMP zajistit realizaci v souladu s návrhem usnesení.

8.

Dříve při jatá usnesení orgánů města
Usnesení RMP č. 642 ze dne 31. 5. 2018

9.

Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Dle závazných pravidel pro zjišťování pohledávek a závazků žadatelů při nakládání
s majetkem města se nešetří.

10. Přílohy
Příloha č. 1 – dokumentace vodojemu Křimice
Příloha č. 2 – letecký snímek
Příloha č. 3 – územní plán
Příloha č. 4 – modrá mapa
Příloha č. 5 – doporučení KNM RMP ze dne 15. 5. 2018
Příloha č. 6 – usnesení RMP č. 642 ze dne 31. 5. 2018

