Usnesení Zastupitelstva města Plzně

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

Označení návrhu usnesení: MAJ/11
č. 38
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2.

II.

Bere na vědomí
Územní rozhodnutí č 6348 vydané pro stavbu Stezka podél Borské ulice, investor město
Plzeň, zastoupené SVSMP.
Potřebu získat do majetku města Plzně stavbou dotčený pozemek parc. č. 8525/27 v k. ú.
Plzeň.
Schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi městem Plzní jako kupujícím a společností ADELARDIS a.s.,
IČ 27219151, se sídlem Plzeň, V Bezovce 1523/9, jako prodávajícím, na koupi pozemku
parc. č. 8525/27 o výměře 30 m2, který byl oddělen GP č. 11357-80/2018 z pozemku parc. č.
8525/18 v k. ú. Plzeň. Smluvní kupní cena činí 24 000 Kč, tj. 800 Kč/m2. K této částce se
připočte DPH ve výši 5 040 Kč a celková sjednaná cena činí 29 040 Kč.
Další podmínky kupní smlouvy:
Kupující se zavazuje zajistit výstavbu nového oplocení (betonové panely v betonových
sloupcích) pro zachování celistvosti oplocení areálu PZ ŠKODA, a to i během výstavby (tzn.,
že nové oplocení musí být vybudované před demolicí stávajícího oplocení nebo během
výstavby musí být řešeno dočasné oplocení stavby pro zamezení neoprávněného přístupu
osob do areálu PZ ŠKODA).
Kupující se zavazuje odstranit stávající náletovou zeleň z dotčené části pozemku, tj. plocha
mezi východní stranou objektu PK61601 a stávajícím oplocením, a to včetně odstranění
kořenů a úpravy plochy (srovnání a zpevnění štěrkem).
Kupující se zavazuje přemístit stávající inženýrské sítě za podmínek jednotlivých majitelů
nebo správců těchto sítí.
Kupující se zavazuje posunout stávající konstrukci reklamního poutače umístěného u části
oplocení, pokud by měla zasahovat do nově navržené trasy stezky pro chodce a cyklisty, za
podmínek stanovených vlastníkem konstrukce.
Kupující se zavazuje zajistit v rámci výstavby chodníku a stezky respektování stávajícího
náhradního přístupu do areálu Karlov přes vjezdová vrata na pozemku parc. č. 8525/18
v k. ú. Plzeň.
Výše uvedené závazky budou splněny kupujícím v rámci stavby Stezka podél Borské ulice.

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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Ukládá

Radě města Plzně
zajistit realizaci v souladu s bodem II. tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2019
Zodpovídá: Bc. Šlouf, MBA
Mgr. Šneberková
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