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.
8. schůze rady města dne: 17.04.2018
Bod pořadu jednání:
Majetkoprávní operace - pronájem pozemku
Stručný obsah: Jedná se o žádost na pronájem části pozemku, kterou chce využít žadatel na
parkování vozidla v místě svého trvalého bydliště. Pronajatou část pozemku by na vlastní náklady
zpevnil dlažbou s možností prorůstání trávy. Po ukončení nájmu by uvedl plochu do původního
stavu. Roční nájemné by činilo 525 Kč.

MML, Odbor majetkové správy
Důvod předložení: na základě žádosti
Zpracoval:

Roncová Ivana - vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic

Projednáno s:

Tomáš Kysela, náměstek pro technickou správu majetku města

Předkládá:

Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy

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
pronájem části pozemku p. č. 4932/1, o výměře 15 m2, k. ú. Liberec, na dobu neurčitou, za
roční nájemné 525,- Kč, pro pana [osobní údaj odstraněn] , 460 01 Liberec II

ukládá
zajistit zpracování a uzavření nájemní smlouvy
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 31.05.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Popis majetkoprávní operace:
1. kat. území: Liberec

pozemek p. č. 4932/1 - část

zpracovala
kontrolovala

: J. Krebsová
: I. Roncová

druh pozemku
ochrana
důvod předložení
záměr

: ostatní plocha – manipulační plocha
:: pronájem části pozemku
: rezident - pronájem pozemku za účelem parkování vozidla

využití dle územ. plánu

: stabilizovaná polyfunkční plocha bydlení městského, plocha zastavitelná
zpevněná plocha ve vnitrobloku

závazky a břemena
pronájem pozemku
zákonná úprava
zveřejněno

: ano – dle KN
: ne
: NOZ § 2201 - nájemné
: 28. 3. 2018 – 16. 4. 2018

cena dle interního předpisu:

Roční nájemné celkem:
Stanovisko PS:
dílčí stanoviska:

35,--Kč/m²/rok

výměra: 15 m2

525,- Kč

28. 2. 2018
HA: souhlas
SR: souhlas
SM: souhlas – je třeba upozornit, že v případě pronájmu části pozemku v tomto místě, kde je nedostatek
parkovacích míst, přijdou následně další žádosti a je na zvážení, zda je vhodné prostor
zahradního vnitrobloku pronájmem vymezit pro úzky okruh obyvatel.
OS: souhlas
SK: souhlas
EP: souhlas
ZP: souhlas – upozorňujeme, že předmětný pozemek se nachází v záplavovém území Q100
(ID:464290826). Případné stavby, zařízení nebo činnosti na daném pozemku, které by
mohly ovlivnit vodní poměry, vyžadují souhlas Vodoprávního úřadu.
OD: souhlas

DOPORUČENÍ MSMA:
Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic, nedoporučuje pronájem části
pozemku p. č. 4932/1, k. ú. Liberec z důvodu nedostatku parkovacích míst pro ostatní vlastníky
okolních nemovitostí, dále se řeší vjezd do vnitrobloku soukromým průjezdem (věcné břemeno) pouze
pro nájemce městských garáží uvnitř vnitrobloku. Pozemky by měly být zachovány jako klidová a
odpočinková zóna pro všechny obyvatele vnitrobloku.

Přílohy:
podklady k jednání
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