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Výkup nově vzniklého pozemku parc. č. 12267/18, k. ú. Plzeň a zřízení
věcného břemene - spol. ČEZ Distribuce, a.s.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí

1.

Skutečnost, že nově vzniklý pozemek parc. č. 12267/18 k. ú. Plzeň bude dotčen
připravovanou stavbou VPS S-20 Rychtářka – Na Roudné – alej Svobody „Silniční
systém města Plzně v oblasti Roudné“.

2.

Fakt, že nově vzniklý pozemek parc. č. 12267/18 k. ú. Plzeň je dotčen zařízením
distribuční soustavy (kabelové vedení VN) a z tohoto důvodu bude současně uzavřena
smlouva o zřízení věcného břemene pro spol. ČEZ Distribuce, a.s. jako stranu
oprávněnou.

II.

Schvaluje

uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, ve znění, které je přílohou č.
1, mezi městem Plzní jako kupujícím a zároveň povinným z věcného břemene a spol. ČEZ
Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín jako prodávajícím a
stranou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je výkup nově vzniklého pozemku
parc. č. 12267/18 o výměře 529 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, k. ú. Plzeň, který byl
na základě GP oddělen z pozemku parc. č. 12267/2 o výměře 12 035 m2, ostatní plocha,
manipulační plocha, za smluvní kupní cenu ve výši 800 Kč/m2, tj. 423 200 Kč. Kupní cena
bude navýšena o DPH v zákonné výši, tj. o částku 88 872 Kč. Celková kupní cena vč. DPH
tedy činí cca 512 072 Kč.
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a jeho předmětem je zřízení a provozování
zařízení distribuční soustavy, spočívající v právu oprávněného jako provozovatele distribuční
soustavy umístit, zřídit, provozovat, opravovat a udržovat podzemní kabelové vedení VN na
pozemku parc. č. 12267/18, k. ú. Plzeň, a to v rozsahu geometrického plánu č. 1159918884/2019. Toto věcného břemeno se zřizuje úplatně s tím, že výše úplaty činí 1 210 Kč vč.
DPH.
III.

Ukládá

Radě města Plzně
zajistit realizaci smluvního vztahu dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 31. 5. 2020
Zodpovídá:

Bc. Šlouf, MBA, člen RMP
Mgr. Šneberková

Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
Schůze ZMP se zúčastní:
Obsah zprávy projednán s:
Zveřejněno na úřední desce:
Projednáno v RMP dne:

Bc. Šlouf, MBA, člen RMP
21. 8. 2019
Mgr. Šneberková, VO MAJ MMP
Ing. Kuglerovou, MBA, ŘEÚ
nepodléhá zveřejnění
20. 8. 2019

Kyptová, MAJ MMP
souhlasí
č. usnesení: 874

