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.
13. schůze rady města dne: 18.07.2017
Bod pořadu jednání:
Schválení podání žádosti o bezúplatný převod pozemku pod komunikací
Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení záměru podání žádosti o bezúplatný
převod části pozemku pod komunikací p.p.č. 914/3, k.ú. Krásná Studánka, od Státního
pozemkového úřadu, na statutární město Liberec z důvodu zlegalizování již existující veřejně
přístupné komunikace - odbočky ul. Cyklistická. Vzhledem k tomu, že od 1. 3. 2016 vstoupila
v platnost novela zákona o majetku České republiky, podléhá převod ještě schválení ministerstvu
financí.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: Bezúplatný převod pozemku
Zpracoval:

Šerclová Hana - pracovník odboru správy veřejného majetku

Projednáno s:

Tomášem Kyselou, náměstkem primátora pro technickou správu majetku města

Předkládá:

Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
Záměr bezúplatného převodu části pozemku pod komunikací p.p.č. 941/3 v k.ú. Krásná
Studánka, ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu České republiky na statutární město
Liberec se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec, dle přílohy č. 1
ukládá
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit odeslání
žádosti o bezúplatný převod na část pozemku pod komunikací p.p.č. 941/3 k.ú. Krásná
Studánka, dle přílohy č. 1. Státnímu pozemkovému úřadu, pobočka Liberec, U Nisy 745/6a,
460 07 Liberec
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 31.08.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Odbor SM obdržel žádost p. L [osobní údaj odstraněn] N [osobní údaj odstraněn] , bytem [osobní údaj
odstraněn] , 463 12 Liberec, o legalizaci komunikace, která vznikala postupně dopravním provozem
nacházející se na části pozemku p.p.č 841/3 v k.ú. Krásná Studánka. Pozemek p. p. č. 841/3 je ve
vlastnictví Státního pozemkového úřadu České republiky.
Jedná se o bezejmennou účelovou komunikaci sloužící jako přístupová komunikace k pěti domům, která
se napojuje na komunikaci ul. Cyklistická.
Pan L [osobní údaj odstraněn] N [osobní údaj odstraněn] se obrátil se svojí žádostí na p. Ing.
Rychetského, vedoucího odboru dopravy, který věc postoupil odboru správy veřejného majetku, jak je
uvedeno v příloze 2. Žádost p. N [osobní údaj odstraněn] ohledně uznání existence cesty je podána
z důvodu obavy, kdy případnou změnou vlastníka sousedních parcel by bylo možné znemožnit přístup
k jejich nemovitostem.
Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v § 9 odst. 1) uvádí:
„Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se
silnice nacházejí, a vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace
nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba“
Dle odboru SM splňuje bezejmenná komunikace náležitosti místní komunikace.
Na základě výše uvedeného by dle odboru SM mělo být město i vlastníkem pozemku pod touto
komunikací.
Předmětný pozemek se nachází v CHKO, proto bude třeba v případě kladného rozhodnutí rady města
Liberce nutno požádat dále o stanovisko odbor životního prostředí a stavební odbor.
Vzhledem k tomu, že od 1. 3. 2016 vstoupila v platnost novela zákona o majetku České republiky,
podléhá převod ještě schválení ministerstvu financí.
Doporučení odboru:
Odbor správy veřejného majetku doporučuje Radě města Liberce schválit navržené usnesení.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Situace s vyznačením předmětného pozemku
Příloha č. 2 - Žádost p. L.N
Příloha č. 3. - Fotodokumentace
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