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.
14. schůze rady města dne: 27.08.2019
Bod pořadu jednání: 24
Zřízení služebnosti na pozemcích Povodí Labe, s. p. – optická síť
Stručný obsah: Při investiční výstavbě SML bude v rámci stavební akce „Připojení sportovního
areálu U Nisy, Liberec na metropolitní optickou síť“ uložena na částech pozemků p. č. 6157/2 a
p. č. 6160/6, k. ú. Liberec, které jsou ve vlastnictví Povodí Labe, státního podniku, stavba optické
sítě. Z tohoto důvodu je na základě požadavku vlastníka dotčených pozemků, kterým je Povodí
Labe, státní podnik, nutné zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch pozemku p. č. 5248/3, k.
ú. Liberec, jehož vlastníkem je v současné době statutární město Liberec, za cenu 9 100 Kč.

MML, Odbor majetkové správy
Důvod předložení: Zřízení služebnosti dle NOZ
Zpracoval:

Roncová Ivana - vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic

Projednáno s:

Němeček Jiří, Ing., CSc. - náměstek primátora pro strategický rozvoj, dotace a
majetkovou správu

Předkládá:

Schejbal Jaroslav, Ing. - 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
zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení
inženýrské sítě, včetně příslušenství, vstup a vjezd za účelem provádění nezbytných prací
spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí inženýrské sítě nebo s odstraněním její
havárie po celou dobu její fyzické i právní existence, na pozemcích p. č. 6157/2 a p. č.
6160/6, k. ú. Liberec, které jsou v majetku: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého
951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70890005, ve prospěch pozemku p.
č. 5248/3, k. ú. Liberec, jehož vlastníkem je v současné době statutární město Liberec, nám.
Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I – Staré Město, IČO: 00262978, za cenu 9 100,- Kč, ke
které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Věcné břemeno
služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek.

ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle schváleného usnesení
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 30.09.2019
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Důvodová zpráva
kat. území: Liberec

na pozemcích p. č. 6157/2, 6160/6

zpracovala
kontrolovala

: A. Löfflerová
: I. Roncová

druh pozemku
vlastník pozemků

: ost. pl. / ost. komunikace
: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500
03 Hradec Králové, IČO: 70890005
: statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I – Staré
Město, IČO: 00262978
: uložení sdělovacího vedení – nová stavba
: § 1267 Obč. zákoníku – služebnost inženýrské sítě

ve prospěch
záměr
zákonná úprava

Při investiční výstavbě SML bude v rámci stavební akce „Připojení sportovního areálu U Nisy,
Liberec na metropolitní optickou síť“ uložena na částech pozemků p. č. 6157/2 a p. č. 6160/6, k. ú.
Liberec, které jsou ve vlastnictví Povodí Labe, státního podniku, stavba optické sítě. Z tohoto
důvodu je na základě požadavku vlastníka dotčených pozemků, kterým je Povodí Labe, státní
podnik, nutné zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch pozemku p. č. 5248/3, k. ú. Liberec,
jehož vlastníkem je v současné době statutární město Liberec, za cenu 9 100,- Kč.
Předpokládaná cena za zřízení služebnosti: 9 100 Kč bez DPH
Náklady spojené se zřízením hradí žadatel.
DOPORUČENÍ MSMA :
Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje zřízení služebnosti
inženýrské sítě
NÁVRH USNESENÍ RM:
Rada města Liberec dne 27. 8. 2019 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost
inženýrské sítě zakládá právo uložení inženýrské sítě, včetně příslušenství, vstup a vjezd za účelem
provádění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí inženýrské sítě nebo s
odstraněním její havárie po celou dobu její fyzické i právní existence, na pozemcích p. č. 6157/2 a p. č.
6160/6, k. ú. Liberec, které jsou v majetku: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70890005, ve prospěch pozemku p. č. 5248/3, k. ú. Liberec,
jehož vlastníkem je v současné době statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I
– Staré Město, IČO: 00262978, za cenu 9 100,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty
v platné zákonné výši. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj.
na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek.

Přílohy:
podklady k jednání
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