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.
9. zasedání zastupitelstva města dne: 26.10.2017
Bod pořadu jednání:
Majetkoprávní operace - záměr nabytí pozemků formou bezúplatného převodu - k. ú. Horní Suchá
Stručný obsah: Materiál je předkládán na základě žádosti odboru správy veřejného majetku
o majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikací Křižanská, k. ú. Horní Suchá u Liberce.
Část komunikace se nachází na pozemcích soukromých vlastníků. Po majetkoprávním vypořádání
bude provedena oprava a odvodnění komunikace.

MML, Odbor majetkové správy
Zpracoval:

Roncová Ivana - vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic

Schválil:

Roncová Ivana - vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic
Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy

Projednáno:

Rada města dne 17. 10. 2017

Předkládá:

Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec
Kysela Tomáš v. r. - náměstek primátora pro technickou správu majetku města
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
záměr nabytí části pozemku p. č. 464/1, o výměře cca 21 m2, ve spoluvlastnictví [osobní
údaj odstraněn] , Liberec 22, částí pozemků p. č. 465/1, o výměře cca 74 m2 a p. č. 465/2,
o výměře cca 16 m2, ve spoluvlastnictví [osobní údaj odstraněn] , Liberec 22, části
pozemku p. č. 469/1, o výměře cca 26 m2, ve vlastnictví manželů [osobní údaj odstraněn]
Liberec 22, části pozemku p. č. 469/2, o výměře cca 8 m2, ve vlastnictví manželů [osobní
údaj odstraněn] Liberec 22, a části pozemku p. č. 471/2, o výměře cca 17 m2, ve vlastnictví
Družstva PWA, Hvězdná 491/21, Liberec 5 - Kristiánov, vše v k. ú. Horní Suchá u Liberce,
formou bezúplatného převodu, a to s odkladem do výmazu všech zástavních práv na
převáděných pozemcích.
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
P: Kysela Tomáš - náměstek primátora pro technickou správu majetku města
T: 31.01.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v zastupitelstvu města.
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Důvodová zpráva:
Popis majetkoprávní operace:
kat. území: Horní Suchá u Liberce
zpracoval:
kontroloval:

části pozemků p.č. 464/1, 465/1, 465/2, 469/1,
469/2, 471/2

M. Hozáková
I, Roncová

druh pozemků:

p.č. 464/1
zahrada
p.č. 465/1,2, 469/1,2, 471/2 trvalý travní porost
ochrana:
zemědělský půdní fond
důvod předložení:
žádost odboru správy veřejného majetku
záměr:
majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikací Křižanská
využití dle územ. plánu: pozemky jsou součástí částečně návrhových a částečně stabilizovaných ploch bydlení čistého.
Pruhy pozemků podél komunikace.
závazky a břemena:
na pozemku p.č. 469/2, k. ú. Horní Suchá u Liberce vázne zástavní právo smluvní pro Českou
spořitelnu a. s.
- na pozemku p.č. 465/2 vázne věcné břemeno chůze a jízdy k pozemku p.č. 454/2, k. ú. Horní
Suchá u Liberce.
- na pozemku p.č. 469/1, k. ú. Horní Suchá u Liberce vázne zástavní právo smluvní pro Sberbank CZ,
a. s.
pronájem pozemků:
ne
privatizace dle:

§ 2055 Občanského zákoníku

výměra celkem

Cena dle ZP: ,- Kč

Stanovisko PS:
31. 8. 2017 - dílčí stanoviska:
HA: souhlas
SR: souhlas
SM: souhlas
EP: souhlas
SK: souhlas
OS: souhlas
ZP: souhlas, na pozemku p. č. 464/1 se nachází zatrubněný vodní tok IDVT 10183937 ve správě Povodí Labe, statí podnik.
OD: souhlasí
SÚ: souhlas, SP vyjma p.č. 471/2

DOPORUČENÍ MSMA:.
Odbor majetkové evidence, oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje nabytí částí pozemků formou bezúplatného
převodu..

NÁVRH USNESENÍ RM:
Rada města Liberec dne 17. 10. 2017 souhlasí se záměrem nabytí části pozemku p. č. 464/1, o výměře cca 21 m2, ve
spoluvlastnictví [osobní údaj odstraněn] Liberec 22, částí pozemků p. č. 465/1, o výměře cca 74 m2 a p. č. 465/2, o výměře
cca 16 m2, ve spoluvlastnictví [osobní údaj odstraněn] , Liberec 22, části pozemku p. č. 469/1, o výměře cca 26 m2, ve
vlastnictví manželů [osobní údaj odstraněn] Liberec 22, části pozemku p. č. 469/2, o výměře cca 8 m2, ve vlastnictví manželů
[osobní údaj odstraněn] Liberec 22, a části pozemku p. č. 471/2, o výměře cca 17 m2, ve vlastnictví Družstva PWA, Hvězdná
491/21, Liberec 5 - Kristiánov, vše v k. ú. Horní Suchá u Liberce, formou bezúplatného převodu, a to s odkladem do výmazu
všech zástavních práv na převáděných pozemcích.

NÁVRH USNESENÍ ZM:
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Zastupitelstvo města Liberec dne 26. 10. 2017 schvaluje záměr nabytí části pozemku p. č. 464/1, o výměře cca 21 m2, ve
spoluvlastnictví [osobní údaj odstraněn] Liberec 22, částí pozemků p. č. 465/1, o výměře cca 74 m2 a p. č. 465/2, o výměře
cca 16 m2, ve spoluvlastnictví [osobní údaj odstraněn] , Liberec 22, části pozemku p. č. 469/1, o výměře cca 26 m2, ve
vlastnictví manželů [osobní údaj odstraněn] , Liberec 22, části pozemku p. č. 469/2, o výměře cca 8 m2, ve vlastnictví manželů
[osobní údaj odstraněn] Liberec 22, a části pozemku p. č. 471/2, o výměře cca 17 m2, ve vlastnictví Družstva PWA, Hvězdná
491/21, Liberec 5 - Kristiánov, vše v k. ú. Horní Suchá u Liberce, formou bezúplatného převodu, a to s odkladem do výmazu
všech zástavních práv na převáděných pozemcích.

Přílohy:
podklady k jednání
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