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Majetkové vypořádání pozemků v k. ú. Radobyčice u Plzně mezi městem
Plzeň a Plzeňským krajem formou vzájemných darů.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí

1. Skutečnost, že se jedná o majetkové vypořádání pozemků v k. ú. Radobyčice u Plzně mezi
městem Plzní a Plzeňským krajem v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce Dlážděné ulice
– 2. část, 2012“, a to formou vzájemných darů.
2. Skutečnost, že pozemky, které přejdou do majetku města Plzně jsou zatíženy služebnostmi
(pro ČEZ), které v případě realizace převodu pozemků přejdou na město Plzeň.
II.

Schvaluj e

1. Uzavření darovací smlouvy mezi městem Plzní, jako obdarovaným a Plzeňským krajem,
IČO 70890366, Škroupova 1760/18, Plzeň, jako dárcem na darování pozemků do
vlastnictví města Plzně, a to pozemků:
- parc. č. 870/9 o výměře 400 m2 , ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 870/10 o výměře 15 m2 , ostatní plocha, ostatní komunikace, vše zaps.
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální
pracoviště Plzeň-město, pro obec Plzeň na LV č. 800 pro k. ú. Radobyčice u Plzně.
2. Uzavření darovací smlouvy mezi městem Plzní, jako dárcem a Plzeňským krajem, IČO
70890366, Škroupova 1760/18, Plzeň, jako obdarovaným na darování pozemků do
vlastnictví Plzeňského kraje, a to pozemků:
- parc. č. 869/1 o výměře 2 470 m2 , ostatní plocha, silnice,
- parc. č. 869/5 o výměře 3 676 m2 , ostatní plocha, silnice,
- parc. č. 870/11 o výměře 234 m2 , ostatní plocha, zeleň, vše zaps. v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město,
pro obec Plzeň na LV č. 1 pro k. ú. Radobyčice u Plzně.
III.

U kl ád á

Radě města Plzně
zajistit realizaci smluvních vztahů dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2022
Zodpovídá: Bc. Šlouf, MBA
Mgr. Šneberková

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

Bc. Šlouf, MBA, člen RMP
26. 4. 2021
Kašparová, MAJ MMP
Mgr. Šneberková, VO MAJ MMP
Ing. Kuglerovou, MBA, ŘEÚ
souhlasí
bude zveřejněno před ZMP
dne 26. 4. 2021
č. usnesení: 385

