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VÁŠ DOPIS ZN., Č. J.  

ZE DNE  

 

NAŠE Č. J. 

 

SVSMP/00808/23/ONAJ 

VYŘIZUJE Martina Wolfová 

TELEFON 378037008  

E-MAIL wolfovama@plzen.eu 

  

DATUM  17. 1. 2023 

 

Sdělení k žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 

 

Vážený pane inženýre,  

 

žádostí ze dne 11. 1. 2023, zaevidovanou u naší organizace pod zn. SVSMP/00757/23, která byla 

podána dle ust. zákona č. 106/1999 Sb., se nás dotazujete na informaci týkající se odstranění stánku 

umístěného u hráze mezi Malým a Velkým Boleveckým rybníkem. K uvedenému sdělujeme 

následující: 

 

Stánek s občerstvením byl umístěn na pozemku ve vlastnictví města Plzně na základě nájemní 

smlouvy, které byla uzavřena na dobu určitou, do 31. 12. 2022. Uplynutím sjednané doby nájmu 

zaniklo právo vlastníka mít stánek na pozemku ve vlastnictví města Plzně. 

Pro dané území (zahrnující i původní umístění stánku a jeho okolí) byla schválena územní studie 

PLZEŇ 1 – OSTENDE, která s umístěním stánku s občerstvením v dané lokalitě i nadále počítá. 

Projektová dokumentace zpracovaná na základě této studie řeší mimo jiné napojení nově 

uvažovaného stánku s občerstvením na pláži pod Bílou Horou na technickou infrastrukturu. Jedná 

se o napojení budoucího objektu na vodovod pomocí nové vodovodní přípojky (DN 32) napojené 

v ulici Nad Štolou, napojení budoucího objektu na kanalizaci pomocí nové kanalizační přípojky 

(PVC KG DN 150) napojenou pomocí výtlaku na stávající kanalizační stoku v lese nad Boleveckým 

rybníkem. Projekt neřeší vlastní objekt nově uvažovaného stánku s občerstvením, nechává pro něj 

pouze zasíťovaný prostor. 

Vzhledem k tomu, že stavební práce budou zahájeny v nejbližší době, bylo žádoucí, aby nájemce 

dodržel termín skončení nájemní smlouvy, neboť vlastní realizaci popsaného stavebního záměru    

je možné zahájit až poté, co budou pronajaté pozemky vyklizeny a prodejní stánek vč. všech 

součástí a příslušenství odstraněn.   

     

 

 

S pozdravem 

 

Ing. Milan Sterly     

ředitel SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace 

 

 

Vážený pan 

Ing. Karel Vyleta 

Luďka Pika 470/15 

301 00 Plzeň 

 


