
SK RAPID PLZEŇ, Z.S. 
Spolek s názvem SK RAPID PLZEŇ, z.s. (dále jen spolek) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, 
osvětovou a vzdělávací činnost.  
sídlem spolku je: Na Roudné 443/18 , Plzeň , PSČ 301 00 
spolku bylo přiděleno IČ: 14703602 
Spolek je veřejně prospěšnou právnickou osobou ve smyslu ust. § 146 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

 
REAKCE NA NÁVRH – DOPIS SKP RAPID PLZEN – spis.zn. 19630 
 
 
Předem velice děkujeme za dopis a garantovaný zájem konečně dořešit nešťastný stav věcí. 
Jsme připravení se setkat a navrhujeme termínu 5.12. v  9.00 v kanceláři projectstudio8 – Pod Všemi svatými 4 , Plzeň 
Roudná. Jsou zde k dispozici potřebné i digitální podklady k dělení pozemků a dalším. 
 
Termín navrhovaného setkání je místo času soudního jednání, které tentokrát odročíme a doufejme, následně po rozumných 
jednáních s konkrétním výsledkem, i nakonec zrušíme.  
  
Aby nedošlo k nedorozumění, jsme připraveni pokračovat v jednání v původních mantinelech, vytýčených a určených 
vypracovaným geometrickým plánem 722677 GP 02228 a osnovou dohody- již zaslanou.  
A dále raději připomínáme, že jsme ochotni jednat pouze o principu, že na základě vzájemných dohod o pozemkovém 
uspořádání, budou zrušeny veškeré spory mezi spolky i jejími členy související s činností i pozemky na Lopatárně. 
 
Jsme připraveni jednat rychle a ukončit pro obě strany nepříjemný stav.  
 
Pana Ing. Šnebergra prosíme zvážit zrušení napadení směnných smluv SK RAPID PLZEN s p. Stelzerem a Dryákem a také 
s městem Plzeň. Poznámka spornosti na již směněných pozemcích, zabraňuje u pozemků p. Stelzera a Dryáka jejich, již 
dlouhodobě připravovaný, již domluvený a pro všechny strany přínosný odkup městem Plzeň. Jak bylo deklarováno 
starostou UMO4 - p. Soukupem, tato poznámka může způsobit neochotu města tyto pozemky koupit a může to vést 
k celkovému zániku cyklodromu a části areálu. 
 
Pro zdar věci se připojujeme k iniciativě p. starosty Soukupa, uspořádat setkání předsedů oddílů SK a SKP a dohodu 
posunout nebo urychlit.  
 
Děkujeme a s pozdravem  
S Tímto dopisem a i s Vaším návrhem seznámíme naše členy.   
 
 
 
Za SK RAPID PLZEŇ z.s.  
Členové VV: Ing. Ondřej Janout , Jan. Kotal, Ing. Pavel. Baroch 
2.12.2019 


