Usnesení Zastupitelstva města Plzně
Číslo ZMP: 034
Datum konání ZMP: 20. 6. 2013

Označení návrhu usnesení: MAJ/19

č. 340
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Bere na vědomí
Skutečnost, že stavba má významnou vazbu na akci „Silnice III/18032 Tyršův most –
Radobyčice“ a „Vodovod a kanalizace Výsluní“. Výstavba těchto akcí musí být vzájemně
zkoordinována.
Skutečnost, že na stavbu „Silnice III/18032 Tyršův most – Radobyčice“ bylo vydáno územní
rozhodnutí č. 4423 ze dne 16. 11. 2009, které bylo prodlouženo do 23. 12. 2013, a investorem
stavby je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a statutární město Plzeň.
Skutečnost, že pro vydání stavebního povolení pro výše uvedené veřejně prospěšné stavby
vedené v závazné části územního plánu města Plzně je nutné majetkově vypořádat pozemky
v k.ú. Radobyčice a v k.ú. Doudlevce dotčené trvalými a dočasnými zábory.
Skutečnost, že bylo přijato usnesení ZMP č. 415 ze dne 6. 9. 2012, kterým byl schválen záměr
pro další postupy při výkupech pozemků pro IA - „Silnice III/18032 Tyršův most Radobyčice” a ostatních IA, jenž jsou na základě územního rozhodnutí vzájemně
koordinovány.
Skutečnost, že v průběhu přípravy projektové dokumentace pro stavební povolení pro výše
uvedenou stavbu nebyl do projektové dokumentace zakreslen samostatný vjezd ve prospěch
pozemku parc.č. 597/2 v k.ú. Doudlevce.
Schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi městem Plzní jako kupujícím a p. Jiřím Walterem, r.č.
560213/XXXX, bytem Revoluční 90, Plzeň, PSČ 312 00, p. Jiřím Raisem, r.č. 560915/XXXX,
bytem U Pergamenky 5, Praha, PSČ 170 00 a p. Ing. Lubomírem Raisem, r.č. 610417/XXXX,
bytem Roupov 1, Roupov, PSČ 334 53, jako prodávajícími, na odkup pozemku parc.č. 597/6,
ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 111 m2, který vznikl dle GP č. 1035-22/2013
oddělením z pozemku parc.č. 597/2 zapsaného na LV č. 144 pro k.ú. Doudlevce, za sjednanou
kupní cenu 88 800,- Kč ( 800,- Kč/m2) do vlastnictví města Plzně.
V kupní smlouvě se město Plzeň zaváže k vybudování samostatného vjezdu ve prospěch pozemku
parc.č. 597/2 v k.ú. Doudlevce v rámci stavby „Propojení Tyršův most - Výsluní”.
Daň z převodu nemovitosti bude hrazena dle zákona.
Zdrojem finančního krytí bude rozpočet Odboru nabývání majetku MMP.

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Martin Z r z a v e c k ý
zástupce primátora
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Ukládá

Radě města Plzně
zajistit realizaci smluvního vztahu dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2014

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Zodpovídá: H. Matoušová
Ing. Hasmanová

Martin Z r z a v e c k ý
zástupce primátora
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