Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 005
Datum konání ZMP: 9. 4. 2015

Označení návrhu usnesení: ORP/2
č. 143

I.

Bere na vědomí

potřebu vyřešit majetkoprávní vztah v souvislosti se stavbou „Oprava Veleslavínovy ulice, úsek
Roosveltova – sady Pětatřicátníků“.
II.
1.

2.

3.

4.
5.

Schvaluje
Uzavření smlouvy o zřízení služebností, které budou zřízeny k:
a) pozemku parc.č. 184, k.ú. Plzeň, jejíž součástí je budova č.p. 15,
b) pozemku parc.č. 182, k.ú. Plzeň, jejíž součástí je budova č.p. 267,
c) pozemku parc.č. 191, k.ú. Plzeň, jejíž součástí je budova č.p. 342.
Smlouva o zřízení služebností bude uzavřena mezi statutárním městem Plzeň (oprávněný) a
Západočeskou univerzitou v Plzni, se sídlem Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň, IČ 49777513
(povinný).
Ve smlouvě o zřízení služebností budou zřízeny služebnosti spočívající v oprávnění zřídit a
provozovat:
a) 1 ks lampy veřejného osvětlení včetně přívodního kabelu na budově č.p. 184, na adrese
Veleslavínova 27 v Plzni,
b) 1 ks lampy veřejného osvětlení včetně přívodního kabelu na budově č.p. 182, na adrese
Veleslavínova 31 v Plzni,
c) 2 ks lampy veřejného osvětlení včetně přívodního kabelu a 3 ks kotev pro zavěšení
veřejného osvětlení na budově č.p. 191, na adrese Veleslavínova 42 v Plzni.
Povinný zřídí ve prospěch oprávněného služebnosti na služebných nemovitostech, a to
s následujícím obsahem:
 povinný strpí výkon práv odpovídajících zřizovaným služebnostem oprávněným a umožní
mu provozování veřejného osvětlení a přístup k němu za účelem pravidelné revize, údržby a
odstraňování poruch nebo havárií,
 oprávněni ke vstupu na služebné nemovitosti a k přístupu k veřejnému osvětlení jsou
pracovníci oprávněného nebo pověřená třetí osoba i pracovníci této třetí osoby,
 povinným ze služebností bude mimo povinného též každý další vlastník služebných
nemovitostí.
Služebnosti se zřizují na dobu neurčitou.
Služebnosti se zřizují za jednorázově uhrazenou cenu, která činí dle dohody smluvních stran
70 000,- Kč včetně DPH. Tuto cenu uhradí povinnému oprávněný.
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Ukládá

Radě města Plzně
zajistit plnění přijatého usnesení dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2015
Zodpovídá: Ing. Náhlík
Ing. Kozohorský
Ing. Sterly

Martin Z r z a v e c k ý
primátor města Plzně

Mgr. Martin B a x a
zástupce primátora

Strana 2 ze 2

