Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 044
Datum konání ZMP: 12. 6. 2014

Označení návrhu usnesení: ORP/8

č. 320

I.

Bere na vědomí

potřebu vyřešit majetkoprávní vztah mezi statutárním městem Plzeň, jako budoucím vlastníkem
kanalizační stoky DN 250, která bude vybudována v rámci městské stavby „Dešťová kanalizace a
komunikace Valcha, část Černý most“ a vlastníkem pozemků parc.č. 1886/12 a parc.č. 1890/24, oba
v k.ú. Litice u Plzně.
II.
1.

2.

3.

Schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, konkrétně se jedná o služebnost
inženýrské sítě dle § 1267 a násl. občanského zákoníku (dále jen „služebnost“), která bude
spočívat v oprávnění zřídit (umístit) a provozovat kanalizační stoku DN 250 (dále jen
„inženýrská síť“) na pozemcích parc.č. 1886/12 a parc.č. 1890/24, oba v k.ú. Litice u Plzně
(dále jen „služebné pozemky“). Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti bude
uzavřena mezi statutárním městem Plzeň (budoucí oprávněný) a vlastníkem služebných
pozemků (budoucí povinný).
Budoucí povinný a budoucí oprávněný se zavazují uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti do 12
měsíců po vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Dešťová kanalizace a komunikace Valcha,
část Černý most“.
Budoucí povinný zřídí ve prospěch budoucího oprávněného služebnost na služebných
pozemcích, a to s následujícím obsahem:
a) Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou.
b) Služebnost je spojena s vlastnictvím služebných pozemků, když povinný, jakož i každý další
vlastník (podílový spoluvlastník) služebných pozemků je povinen strpět:
zřízení (umístění) inženýrské sítě na (ve) služebných pozemcích,
- provozování inženýrské sítě na (v) služebných pozemcích, přičemž provozováním
inženýrské sítě se pro účely smlouvy o zřízení služebnosti rozumí provoz inženýrské sítě
jako takový a dále revize, údržba, oprava, úprava (zejména za účelem modernizace nebo
zlepšení její výkonnosti), obnova inženýrské sítě, odstraňování poruch a havárií na
inženýrské síti a plnění dalších povinností, které s provozováním inženýrské sítě
souvisejí,
- přístup k inženýrské síti za účelem jejího provozování, tedy vstup a vjezd na služebné
pozemky. Oprávnění k přístupu k inženýrské síti za účelem jejího provozování, tedy ke
vstupu a vjezdu na služebné pozemky má oprávněný nebo osoba jím zmocněná a
v případě, že provozováním inženýrské sítě bude pověřena třetí osoba, tak i tato osoba,
jakož i její zmocněnci.

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

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

Strana 1 ze 2

Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 044
Datum konání ZMP: 12. 6. 2014
4.
III.

Označení návrhu usnesení: ORP/8
Pokračování usn. č. 320
Služebnost bude zřízena za jednorázově uhrazenou cenu, která bude činit 30 000,- Kč.
Ukládá

Radě města Plzně
zajistit plnění přijatého usnesení dle bodu II.
Termín: 31. 12. 2014

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Zodpovídá: Mgr. Šindelář
Ing. Šimandl, CSc.

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