STATUTÁRNÍ MĚSTO

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

Věc:

Záměr převodu úseku silnice III/2784

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je záměr převodu úseku bývalé trasy silnice
III/2784, která je umístěna na p. p. č. 1609/1, k. ú. Rochlice u Liberce, ve vlastnictví
Libereckého kraje, se sídlem U jezu 642/2a, 460 01 Liberec 4, IČ:70891508.

Zpracoval:

Bc. Radka Fadrhoncová, specialista odboru správy
veřejného majetku

odbor, oddělení:

Odbor správy veřejného majetku

telefon:

485 243 536

Schválil:

vedoucí oddělení
vedoucí odboru

Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného
majetku
na 16. schůzi rady města dne 20. 9. 2016

Projednáno:
Poznámka:

p. Tomáš Kysela, v. r.
náměstek pro technickou správu majetku města

Předkládá:

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání

1

schvaluje
záměr bezúplatného nabytí úseku bývalé trasy silnice III/2784 a pozemku p. p. č. 1609/1 k. ú.
Rochlice u Liberce, o výměře 4 052 m2 od Libereckého kraje, se sídlem U jezu 642/2a, 460 01
Liberec 4, IČ:70891508, za podmínky, že Liberecký kraj zajistí před převodem provedení oprav
v tomto rozsahu: lokální sanace podloží, oprava asfaltového souvrství, obnova odvodnění –
příkopy, krajnice, obruby, prořezávky silničního stromoví, obnova dopravního značení – svislé
dopravní značení, vodorovné dopravní značení), předávajícím bude Liberecký kraj,
IČ:70891508 a nabyvatelem bude statutární město Liberec, IČ:00262978

ukládá
panu Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora pro technickou správu majetku města,
zajistit zpracování a zaslání odpovědi o výsledku projednání záměru převodu silnice III/2784

Termín: 10/2016
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Důvodová zpráva
Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je záměr převodu úseku bývalé trasy silnice
III/2784, která je umístěna na p. p. č. 1609/1, k. ú. Rochlice u Liberce, ve vlastnictví
Libereckého kraje, se sídlem U jezu 642/2a, 460 01 Liberec 4, IČ:70891508.
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace oslovila statutární město
Liberec ve věci budoucího převodu úseku bývalé trasy silnice III/2784, která je umístěna na p.
p. č. 1609/1, k. ú. Rochlice u Liberce (příloha č. 1 - dopis ze dne 1. 9. 2016). Komunikace je
umístěna na pozemku ve vlastnictví Libereckého kraje, IČ:70891508 (příloha č. 2 – výpis
z katastru nemovitostí).
Majetkoprávní vypořádání proběhne mezi Libereckým krajem, se sídlem U jezu 642/2a, 460
01 Liberec 4, IČ:70891508 a statutárním městem Liberec. IČ:00262978 bezúplatně.

Stávající technický stav výše uvedené komunikace je následující:
délka komunikace 295 m, šířka komunikace 6,0 m, komunikace vykazuje tyto poruchy: ztráta
asfaltového tmelu, hloubková koroze, mozaikové a rozvětvené trhliny, výtluky a jejich
vysprávky, trvalé deformace obrusné vrstvy, dalšími poruchami a závadami jsou zvýšená
nezpevněná krajnice, zanesené příkopy, vodorovné dopravní značení není, keře a větve stromů
zasahující do průjezdného profilu komunikace, v části úseku je okraj vozovky ohraničen
silniční obrubou.

Krajská správa silnic Libereckého kraje, IČ:70946078, příspěvková organizace navrhuje, že
v případě vyslovení souhlasu s převodem úseku bývalé trasy silnice III/2784, na p. p. č. 1609/1,
k. ú. Rochlice u Liberce na statutární město Liberec, IČ:00262978 provede na vlastní náklady
následující opravy předávaného úseku:
lokální sanace podloží,
oprava asfaltového souvrství,
obnova odvodnění (příkopy, krajnice, obruby),
prořezávky silniční stromoví,
obnova dopravního značení – svislé a vodorovné dopravní značení

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před
projednáním v radě města.
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Doporučení odboru:
Odbor správy veřejného majetku doporučuje Zastupitelstvu města Liberce schválit následující:
-

souhlas se záměrem nabytí úseku bývalé trasy silnice III/2784 a pozemku p. p .č. 1609/1
k. ú. Rochlice u Liberce, o výměře 4 052 m2 od Libereckého kraje, se sídlem U jezu
642/2a, 460 01 Liberec 4, IČ:70891508, bezúplatně za podmínky, že Liberecký kraj
zajistí před převodem provedení oprav v tomto rozsahu: lokální sanace podloží, oprava
asfaltového souvrství, obnova odvodnění – příkopy, krajnice, obruby, prořezávky
silničního stromoví, obnova dopravního značení – svislé dopravní značení, vodorovné
dopravní značení), předávající organizací bude Liberecký kraj, IČ:70891508 a
nabyvatel bude organizace statutární město Liberec, IČ:00262978

Přílohy:
č. 1 – dopis Krajské správy silnic Libereckého kraje ze dne 1. 9. 2016
č. 2 – výpis z katastru nemovitostí
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Příloha č. 1 – dopis Krajské správy silnic Libereckého kraje ze dne 1. 9. 2016
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Příloha č. 2 – výpis z katastru nemovitostí
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