STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
3. zasedání zastupitelstva města dne: 28.03.2019
Bod pořadu jednání: 11
Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – k. ú. Vesec u Liberce
Stručný obsah: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabízí k
bezúplatnému převodu pozemek p. č. 23/2 v k. ú. Vesec u Liberce. Dle vyjádření Odboru správy
veřejného majetku se jedná o část místní komunikace (ul. Česká), zařazené do pasportu
komunikací. Vzhledem k tomu, že od 1. 3. 2016 vstoupila v platnost novela zákona o majetku České
republiky, podléhá převod ještě schválení ministerstva financí.

MML, Odbor majetkové správy
Zpracoval:

Roncová Ivana - vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic

Schválil:

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

Projednáno:

Rada města dne 19. 3. 2019

Předkládá:

Němeček Jiří, Ing., CSc. v. r. - náměstek primátora pro strategický rozvoj, dotace a
majetkovou správu
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 23/2, o výměře 21 m2 v k. ú. Vesec u Liberce,
od: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111.

ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
P: Němeček Jiří, Ing., CSc. - náměstek primátora pro strategický rozvoj, dotace a majetkovou
správu
T: 30.09.2019
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Důvodová zpráva:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabízí k bezúplatnému převodu
pozemek p. č. 23/2 v k. ú. Vesec u Liberce. Dle vyjádření Odboru správy veřejného majetku se
jedná o část místní komunikace (ul. Česká), zařazené do pasportu komunikací. Vzhledem k tomu,
že od 1. 3. 2016 vstoupila v platnost novela zákona o majetku České republiky, podléhá převod ještě
schválení ministerstva financí.
ÚZSVM nám nabízí pozemek p. č. 23/2 v k. ú. Vesec u Liberce, na kterém je umístěna stavba veřejně
přístupné komunikace ve vlastnictví statutárního města Liberec (dále jen SML). Ta je zařazena v pasportu
místních komunikací jako komunikace 4. třídy. Pozemek je součástí ulice Česká. Pracovní skupina
souhlasí s bezúplatným nabytím pozemku do majetku SML. Odbor MS doporučuje bezúplatné nabytí
výše uvedeného pozemku do majetku SML.
Popis majetkoprávní operace:
kat. území: Vesec u Liberce
zpracovala
kontrolovala
druh pozemků
důvod předložení
záměr
využití dle územ. plánu
závazky a břemena
pronájem pozemku
zákonná úprava dle
pozemek p. č. 23/2
Podmínky převodu:

pozemek p. č. 23/2

: I. Kupcová
: I. Roncová
: p. č. 23/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace (na tomto pozemku se nachází veřejně
přístupná komunikace zařazená v pasportu místních komunikací jako místní komunikace 4.
tř., ul. Česká, ve vlastnictví statutárního města Liberec)
: nabídka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
: bezúplatný převod pozemku od ÚZSVM - pozemek pod komunikací
: plocha pro dopravu – místní komunikace
: --: --: zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a § 22 zákona č. 219/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, §2055 a násl. zákona č. 89/2012, Obč. zákoník ve znění pozdějších
předpisů
výměra: 21 m2
---

Stanovisko PS: 28. 2. 2019
dílčí stanoviska:
SR: souhlas se záměrem
SM: bez připomínek
HA: souhlas s převodem
OS: souhlas
SK: souhlas
ZP: souhlas
OD: souhlas
EP: souhlas
DOPORUČENÍ MSMA:
Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje bezúplatný převod pozemku p. č. 23/2, k. ú.
Vesec u Liberce, do vlastnictví města
NÁVRH USNESENÍ RM:
Rada města Liberec dne 19. 3. 2019 souhlasí se záměrem bezúplatného převodu pozemku p. č. 23/2, o výměře 21 m2, v k. ú.
Vesec u Liberce, od: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128
00 Praha 2, IČ: 69797111.
NÁVRH USNESENÍ ZM:
Zastupitelstvo města Liberec dne 28. 3. 2019 schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 23/2, o výměře 21 m2, v k.
ú. Vesec u Liberce, od: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
128 00 Praha 2, IČ: 69797111.

Přílohy:
podklady k jednání
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Žádost o stanovisko k převodu pozemků
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Stanovisko odboru SM
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Výpis z KN
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Pozemek p.č. 23/2 v k.ú. Vesec u Liberce
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Ortofoto - pozemek p.č. 23/2 v k.ú. Vesec u Liberce
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Foto -pozemek p.č. 23/2 v k.ú. Vesec u Liberce
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