STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
3. zasedání zastupitelstva města dne: 30.03.2017
Bod pořadu jednání:
MO Vratislavice nad Nisou - Výkup pozemku
Stručný obsah: Z důvodu realizace stavby „Modernizace tramvajové tratě Liberec - Jablonec n.N., úsek
Nová Ruda - Výhybna“, bylo nutné rozšířit chodník na p.p.č. 1886/5 až na p.p.č. 1435/2 a 1436/2, které jsou
v podílovém spoluvlastnictví. Z tohoto důvodu vykupuje SML podíl na pozemku pod chodníkem ve
vlastnictví SML.

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
Zpracoval:

Dorníková Michaela - pracovník MO Vratislavice nad Nisou

Schválil:

Pohanka Lukáš - starosta MO Vratislavice nad Nisou

Projednáno:

zastupitelstvo MO; Tibor Batthyány, primátor

Předkládá:

Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec
Pohanka Lukáš v. r. - starosta MO Vratislavice nad Nisou
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
výkup spoluvlastnického podílu 1223/2841 na p.p.č. 1436/2, o výměře 38 m2 (která vznikla
oddělením dílu „cl“ z p.p.č. 1435/2 a oddělením dílu „dl“ z p.p.č. 1436/2, dle GP č. 3616-235/2015
ze dne 5.5.2016), při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za kupní cenu 32.262,- Kč,
z vlastnictví [osobní údaj odstraněn] do vlastnictví statutárního města Liberce, IČ 00262978

ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Pohanka Lukáš - starosta MO Vratislavice nad Nisou
T: 30.06.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v zastupitelstvu města.
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Důvodová zpráva:
Z důvodu realizace stavby „Modernizace tramvajové tratě Liberec - Jablonec n.N., úsek Nová Ruda - Výhybna“,
jejímž investorem byl Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ 47311975, bylo nutné (po
rozšíření stavby komunikace Tanvaldská) rozšířit i chodník, nacházející se na p.p.č. 1886/5,po rozšíření se tedy
chodník nachází i na částech p.p.č. 1435/2 a 1436/2, které jsou v podílovém spoluvlastnictví SML (podíl
1618/2841) a [osobní údaj odstraněn] (podíl 1223/2841).
Po zaměření stavby byl vytvořen geometrický plán č. 3616-235/2015 ze dne 5.5.2016, kterým se z p.p.č. 1435/2 (o
výměře 9 m2) oddělil díl „cl“ o výměře 7 m2 a z p.p.č. 1436/2 (o výměře 44 m2) se oddělil díl „dl“ o výměře 31 m2.
Díl „cl“ a díl „dl“ vytvoří novou p.p.č. 1436/2, o výměře 38 m2, druh ostatní plocha, ostatní komunikace, která se
vykupuje do vlastnictví SML.
p.p.č. 1436/2 (odděl. z 1435/2 a 1436/2)
druh pozemku / využití
: ostatní plocha, jiná plocha
záměr
: výkup pozemku
využití dle územ. plánu
: plochy smíšené městské
dle návrhu připravovaného ÚP : komunikace
závazky a břemena
: ne
urbanistický obvod
cena dle interního předpisu
jednotková cena

cenové pásmo / kategorie: IV. / B
koeficient K3: 1,35
výměra 38 m2

: 057
: 880,- Kč/m2
: 1190,- Kč/m2

Dle znaleckého posudku č. 2905-24/2013 a 2906-24/2013 ze dne 15.6.2013 (které zajistil DPMLJ) byla jednotková
cena stanovena na 849,- Kč/m2, tj. 32.262,- Kč.
Projednáno:
Rada MO - 23.1.2017 - usnesení č. 37/01/2017
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s výkupem spoluvlastnického
podílu 1223/2841 na p.p.č. 1436/2, o výměře 38 m2 (která vznikla oddělením dílu „cl“ z p.p.č. 1435/2 a oddělením
dílu „dl“ z p.p.č. 1436/2, dle GP č. 3616-235/2015 ze dne 5.5.2016), při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad
Nisou, za kupní cenu 32.262,- Kč, z vlastnictví [osobní údaj odstraněn] do vlastnictví statutárního města Liberce,
IČ 00262978 a ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO.
Zastupitelstvo MO - 15.2.2017 - usnesení č. 10/02/2017
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou projednání schvaluje výkup spoluvlastnického
podílu 1223/2841 na p.p.č. 1436/2, o výměře 38 m2 (která vznikla oddělením dílu „cl“ z p.p.č. 1435/2 a oddělením
dílu „dl“ z p.p.č. 1436/2, dle GP č. 3616-235/2015 ze dne 5.5.2016), při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad
Nisou, za kupní cenu 32.262,- Kč, z vlastnictví [osobní údaj odstraněn] do vlastnictví statutárního města Liberce,
IČ 00262978 a ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci v následných orgánech.
Rada města - 7.3.2017
Rada města po projednání souhlasí s výkupem spoluvlastnického podílu 1223/2841 na p.p.č. 1436/2, o výměře 38
m2 (která vznikla oddělením dílu „cl“ z p.p.č. 1435/2 a oddělením dílu „dl“ z p.p.č. 1436/2, dle GP č. 3616-235/2015
ze dne 5.5.2016), při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za kupní cenu 32.262,- Kč, z vlastnictví [osobní
údaj odstraněn] do vlastnictví statutárního města Liberce, IČ 00262978 a ukládá primátorovi předložit
majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.

Přílohy:
Vykup pozemku - mapa
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