Zastupitelstvo městského obvodu
Plzeň 10 - Lhota

NÁVRH USNESENÍ
Č.: komunikace (označení)

pro zasedání dne: 6.12.2021

Ve věci: Komunikace K Háječku
___________________________________________________________
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 10 - Lhota
k návrhu starostky po projednání:
__
I.

Bere na vědomí
důvodovou zprávu tohoto usnesení ve věci dořešení projektové dokumentace a
majetkového vypořádání pro realizaci komunikace K Háječku.

II.

Schvaluje
fakt, že MO Plzeň 10 – Lhota nadále trvá na dořešení projektové dokumentace
pro realizaci komunikace K Háječku dle projektu Ing.Zítka (projekt bude
realizován na pozemcích města vyjma soukromého pozemku nabídnutého
panem Karlem Brunnerem za účelem vybudování komunikace)

III.

Ukládá
starostce MO Plzeň 10-Lhota informovat Odbor investic o tomto usnesení.
termín: do 31.12.2021
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení ze dne 6.12.2021 ve věci
„Komunikace K Háječku“

1. Název problému a jeho charakteristika
Dořešení projektové dokumentace a majetkového vypořádání pro realizaci komunikace
K Háječku.
2. Konstatování současného stavu a jeho charakteristika
Odbor investic začal v roce 2018 řešit projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí
variantou s obratištěm. V loňském roce přišel s nabídkou dopravně lepšího řešení pan
Karel Brunner, který nabídl část svého pozemku pro napojení komunikace K Háječku
bez potřeby obratiště. Projekt byl tedy přepracován a byli osloveni majitelé sousedních
nemovitostí k dořešení majetkových vztahů.
Projekt by Ing. Zítkem zpracován tak, že využil stávající cesty, která se dnes nachází na
pozemcích soukromých vlastníků, a umístil na ni vjezdy a parkovací místa. Totiž při
schůzce konané v roce 2019 se tito majitelé tehdy slovně souhlasně vyjádřili ke směně
svých pozemků za pozemky města. Bohužel v současné době svoje souhlasné
stanovisko odvolali a je tedy nutné rozhodnout, jak dále postupovat.
3. Předpokládaný cílový stav
Zpracování projektu pro územní řízení v rozsahu dle projektu Ing.Zítka na pozemcích
města vyjma soukromého pozemku nabídnutého pro realizaci komunikace panem
Karlem Brunnerem.
4. Navrhované varianty řešení
Viz. bod II. návrhu usnesení
5. Doporučená varianta řešení
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Nejsou.
Přílohy
č. 1 - dopis (žádost) občanů Lhoty
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