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: 29.03.2018
Bod pořadu jednání:
Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemků - k. ú. Pilínkov
Stručný obsah: Žádost vlastníka pozemků p. č. 375/2, 376, 517/2, k. ú. Pilínkov o výkup pozemků,
které jsou dle územního plánu nezastavitelné a dle stanoviska odboru životního prostředí
nezaplotitelné, a to z důvodu, že pozemky tvoří cenný přírodní prvek. Ve skutečnosti jsou
využívány jako parkoviště. Vzhledem k tomu, že nemůže vlastník pozemky řádně využívat, nabízí
městu výkup nebo dlouhodobý pronájem.

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 20. 3. 2018

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 výkupu pozemků p. č. 375/2, o výměře 73 m2, p. č. 376, o výměře 872 m2 a p. č.
517/2, o výměře 133 m2, vše v k. ú. Pilínkov, výměra celkem 1 078 m2, ve vlastnictví
[osobní údaj odstraněn] Žďár, do vlastnictví statutárního města Liberec, IČ:00262978,
nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 – Staré Město, PSČ 460 59, za cenu dle znaleckého
posudku, maximálně však za cenu navrženou vlastníkem pozemku v celkové výši 100 000,Kč
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
P: Kysela Tomáš - náměstek primátora pro technickou správu majetku města
T: 30.06.2018

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: Polínkov

pozemky p.č. 375/2, 376, 517/2

zpracovala:
kontrolovala:

M. Hozáková
I. Roncová

druh pozemku:

p.č. 375/2, 376 - trvalý travní porost
p.č. 517/2
- zahrada
zemědělský půdní fond
žádost
výkup pozemků p.č. 375/2, 376, 517/2, k. ú. Pilínkov
plocha urbanizované zeleně – ostatní městská zeleň, liniová, izolační, plocha nezastavitelná.
Přes část pozemků prochází funkční biokoridor, zeleň
ne
§ 2128 Občanského zákoníku
1 078 m2

ochrana:
důvod předložení:
záměr:
využití dle územ. plánu:
závazky a břemena:
pronájem pozemku:
zákonná úprava:
výměra celkem:
Cena dle IP (420,- Kč/m2):
Cena navržená vlastníkem:

cca 452 760,- Kč
100 000,- Kč

UO: 052

V/D

K3: 1,40

Cena dle ZP:
Stanovisko PS: 31. 1. 2018
dílčí stanoviska:
HA: souhlas (naplnění koncepce systému zeleně z pořizovaného územního plánu)
SR: souhlas
SM: souhlas
EP: souhlas pouze za předpokladu, že se prokáže, že nabízená cena z m2 je pro město výhodná a dále
upozorňujeme na zvýšení nákladů na údržbu těchto pozemků, protože, jak píše sama paní majitelka,
zřejmě se jedná o pozemky, kde se vyskytují v pravidelném intervalu černé skládky
SK: souhlas
OS: souhlas
ZP: souhlas s upozorněním, že na pozemku p.č. 375/2, 376, 517/2 se nachází vodní tok.
OD: souhlas
DOPORUČENÍ MSMA:
Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje záměr výkupu pozemků p. č. 375/2, 376 a
517/2, k. ú. Pilínkov.
NÁVRH USNESENÍ RM:
Rada města Liberec dne 20. 3. 2018 souhlasí se záměrem výkupu pozemků p. č. 375/2, o výměře. 73 m2, p. č. 376, o výměře
872 m2 a p. č. 517/2, o výměře 133 m2, vše v k. ú. Pilínkov, výměra celkem 1 078 m2, ve vlastnictví [osobní údaj odstraněn] ,
Žďár, do vlastnictví statutárního města Liberec, IČ:00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 – Staré Město, PSČ 460 59,
za cenu dle znaleckého posudku, maximálně však za cenu navrženou vlastníkem pozemku v celkové výši 100 000,- Kč.
NÁVRH USNESENÍ ZM:
Zastupitelstvo města Liberec dne 29. 3. 2018 schvaluje záměr výkupu pozemků p. č. 375/2, o výměře. 73 m2, p. č. 376, o
výměře 872 m2 a p. č. 517/2, o výměře 133 m2, vše v k. ú. Pilínkov, výměra celkem 1 078 m2, ve vlastnictví [osobní údaj
odstraněn] , Žďár, do vlastnictví statutárního města Liberec, IČ:00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 – Staré Město,
PSČ 460 59, za cenu dle znaleckého posudku, maximálně však za cenu navrženou vlastníkem pozemku v celkové výši
100 000,- Kč.

Přílohy:
podklady pro jednání
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