STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC

8. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 9. 2016
Bod pořadu jednání:

Majetkoprávní operace - převod pozemku formou souhlasného prohlášení
Stručný obsah:Dne 27. 5. 2016 požádalo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) o převod pozemku p.č. 733/7, k. ú. Staré Pavlovice na základě zaslaného návrhu souhlasného
prohlášení, které řeší narovnání majetkového stavu silnice 1. třídy č. 13 a jí zastavěného
pozemku p.č. 733/7 o vým. 8 522 m2, zapsaného na LV 1 pro obec Liberec a k. ú. Staré
Pavlovice. Převod zdůvodňuje tím, že město nemohlo nikdy hospodařit s předmětným
pozemkem, který na město přešel v roce 1991, ale byl již zastavěn komunikací ve vlastnictví státu. Pozemek tvoří se silnicí I. třídy č. 13 funkční celek, proto je v zájmu ŘSD
ČR získat jej do vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření pro ŘSD ČR.

Zpracoval:

Odbor majetkové správy

odbor, oddělení:

oddělení majetkové evidence a dispozic

telefon:

48 524 3313

Schválil: vedoucí oddělení

Ivana Roncová

vedoucí odboru
Projednáno:

Bc. Jaroslav Schejbal
RM dne 20. 9. 2016

Poznámka:
Předkládá:

p. Tibor Batthyány, v.r.
primátor statutárního města Liberec
p. Tomáš Kysela, v. r. náměstek primátora

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
předložený návrh Souhlasného prohlášení dle přílohy č.1, podle kterého je pozemek p.č.
733/7 o vým. 8 522 m2, k. ú. Staré Pavlovice ve vlastnictví nikoli statutárního města Liberec,
ale České republiky s příslušností hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390,
se sídlem na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

a ukládá
Tomáši Kyselovi, náměstku pro technickou správu majetku města
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
T: neprodleně
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA:
Dne 27. 5. 2016 požádalo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) o převod pozemku p.č.
733/7, k. ú. Staré Pavlovice na základě zaslaného návrhu souhlasného prohlášení, které
řeší narovnání majetkového stavu silnice 1. třídy č. 13 a jí zastavěného pozemku p.č.
733/7 o vým. 8 522 m2, zapsaného na LV 1 pro obec Liberec a k. ú. Staré Pavlovice.
Převod zdůvodňuje tím, že město nemohlo nikdy hospodařit s předmětným pozemkem,
který na město přešel v roce 1991, ale byl již zastavěn komunikací ve vlastnictví státu.
Pozemek tvoří se silnicí I. třídy č. 13 funkční celek, proto je v zájmu ŘSD ČR získat jej
do vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření pro ŘSD ČR.
Popis majetkoprávní operace
kat. území: Staré Pavlovice

pozemek p.č. 733/7

druh pozemku:
ostatní plocha, silnice
využití dle územ. plánu: plocha dopravy a dopravní vybavenosti – komunikace sběrná páteřní (Bl)
silnice I. třídy
výměra : 8 522 m2

Stanovisko PS: 30. 6. 2016
dílčí stanoviska:
SR: souhlas
EP: souhlas
SM: souhlas
HA: souhlas – s podmínkou v prohlášení, že přes pozemek je plánováno druhé napojení
průmyslové zóny sever
SK: souhlas
ZP: souhlas
OD:souhlas
SÚ: není SP, souhlas
DOPORUČENÍ MSMA: Oddělení majetkové evidence a dispozic převod pozemku formou souhlasného prohlášení doporučuje.
ZVEŘEJNĚNO: 11. 7. 2016 – 1. 8. 2016
NÁVRH USNESENÍ RM: Rada města Liberec dne 20. 9. 2016 souhlasí s převodem pozemku p.č. 733/7 o
vým. 8 522 m2, k. ú. Staré Pavlovice formou souhlasného prohlášení ve vlastnictví statutárního města Liberec do vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle a s podpisem Souhlasného prohlášení
v Příloze č.1.
NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo města Liberec dne 29. 9. 2016 schvaluje převod pozemku p.č.
733/7 o vým. 8 522 m2, k. ú. Staré Pavlovice formou souhlasného prohlášení ve vlastnictví
statutárního města Liberec do vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ:
65993390, se sídlem na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle a s podpis Souhlasného
prohlášení v Příloze č.1.

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v radě města.
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Příloha č. 1 – Souhlasné prohlášení

4

5

6

7

