Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 003
Datum konání ZMP: 7. 2. 2019

Označení návrhu usnesení: MAJ/7

č. 34
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1.
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II.

Bere na vědomí
Požadavek Správy veřejného statku města Plzně na získání pozemků v k. ú. Lhota
u Dobřan a k. ú. Litice u Plzně potřebných pro realizaci připravované stavby „Polní cesta
Měsíční stráň – Lhota“. Jedná se o obnovu komunikace, která je součástí sítě Sportovně –
rekreačních tras podél vodních toků Greenways, úsek Radbuza.
Skutečnost, že spoluvlastníci pozemku parc. č. 2001/2, k. ú. Litice u Plzně, který je
dotčený trvalým záborem předmětné stavby, požádali o rozšíření výkupu o další pozemky
parc. č. 781/25 (na pozemku se nachází účelová komunikace ul. Na Blatech), parc. č.
781/51 (na pozemku bude výhledově realizována účelová komunikace pro dopravní
obsluhu přilehlých pozemků) a dále pozemky parc. č. 781/105, 781/106, 781/107 a
parc. č. 781/108, vše v k. ú. Lhota u Dobřan.
Schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi městem Plzní jako kupujícím a spoluvlastníky zaps. na LV
č. 564 pro k. ú. Lhota u Dobřan a LV č. 1625 pro k. ú. Litice u Plzně jako prodávajícími,
na odkoupení nemovitých věcí a to pozemků o celkové výměře 1 479 m2, a to :
- parc. č. 781/25 o výměře 263 m2, orná půda,
- parc. č. 781/51 o výměře 986 m2, ostatní plocha, zeleň, oba v k. ú. Lhota u Dobřan,
- parc. č. 2001/2 o výměře 230 m2, ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Litice u Plzně,
za sjednanou kupní cenu 1 183 200 Kč, tj. 800 Kč/m2.
III.

Ukládá

Radě města Plzně
zajistit uzavření kupní smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 30. 3. 2020
Zodpovídá: Bc. Šlouf, MBA
Mgr. Šneberková

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Mgr. Roman Z a r z y c k ý
zástupce primátora
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