DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Svěření části pozemku p. č. 2688/32 do trvalé správy MO Plzeň 2 – Slovany (parkoviště před
budovou radnice).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Budova radnice Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany (dále jen MO P2) je umístěna na
pozemku parc. č. 2688/102 – zastavěná plcha a nádvoří a je zahrnuta do ploch svěřených do
správy MO P2, vč. ploch v jejím bezprostředním okolí.
Pozemek podél budovy radnice MO P2, směrem k zeleni je pozemek parc. č. 2688/32, zeleň,
ostatní plocha, je svěřena do správy Správě veřejného statku města |Plzně (dále jen SVSMP).
Na přední části pozemku parc. č. 2688/32 (správa SVSMP) o velikosti cca 66 m2 bylo v roce
2005 umístěno 6 stojanů s vitrínami, které sloužily jako fyzické úřední desky MO P2. Pozemek
pod deskami a jeho nezbytná okolní plocha zůstala ve správě SVSMP a byla opatřena
zámkovou dlažbou.
V květnu letošního roku byly stojany s vitrínami odstraněny a fyzická úřední deska byla
nahrazena elektronickou úřední deskou, umístěnou v plášti objektu radnice.
Pozemek po původních úředních deskách byl stavebně upraven tak, aby mohl sloužit za účelem
pakovacích míst pro návštěvníky úřadu. Toto krátkodobé parkování je bezúplatně umožně no
na základě vydávané parkovací „karty“ v kanceláři informací v přízemí budovy.
Vzhledem k změně charakteru užívání této části pozemku a realizace nezbytných stavebních
úprav, odbor MIR tuto záležitost konzultoval s vedoucí odboru majetku MMP (Mgr. Hana
Eberllová, MBA) a na základě jejího doporučení je nutno jej vyjmout z pozemku původního
správce a svěřit do správy novému.
Jedná se o dva sousedící pozemky a v praxi se označení pozemku (zda bude mít samostatné
parc, číslo nebo se jen změní plochy obou pozemků) bude řídit geometrickým plánem, který
bude udávat i formu oddělení ostatní plochy zeleně a části parkoviště tj. aby měla část
parkoviště způsob využití typu ostatní komunikace.
Zpracování geometrického plánu bylo zadáno.
3. Předpokládaný cílový stav
Svěření části pozemku p. č. 2688/32 do trvalé správy MO Plzeň 2 – Slovany (parkoviště před
budovou radnice).
4. Navrhovaná varianta řešení
Dle bodu II. návrhu usnesení
5. Doporučená varianta řešení
Dle návrhu usnesení
6. Finanční náklady řešení
Nejsou.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědného pracovníka
Po projednání v ZMO Plzeň 2 – Slovany zaslat usnesení Ekonomickému úřadu Magistrátu
města Plzně k projednání svěření v RMP a ZMP.
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Zprávu zpracovala: Hana Strnadová

Zpráva konzultována s Ing. Petrou Valovou

Přílohy: zákres předmětu svěření - zaměření skutečného provedení stavby – parkoviště
před budovou radnice MO Plzeň 2 – Slovany
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