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.
15. schůze rady města dne: 10.09.2019
Bod pořadu jednání: 16
Majetkoprávní operace – schválení služebnosti pro LK – heliport na letišti v Liberci
Stručný obsah: Jedná se o schválení služebnosti na základě NOZ ve prospěch žadatele, v tomto
případě Libereckého kraje, ke zřízení služebností inženýrských sítí potřebných pro provoz
mobilního heliportu na pozemcích p. č. 1428/34 a p. č. 1428/29, k. ú. Růžodol I.

MML, Odbor majetkové správy
Důvod předložení: zřízení služebností dle NOZ
Zpracoval:

Roncová Ivana - vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic

Projednáno s:

Ing. Jiří Němeček, 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
inženýrských sítí potřebných pro provoz osvětleného heliportu pro posádku HEMS, vstup
a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 1428/34 a p. č. 1428/29, k. ú.
Růžodol I, ve prospěch Libereckého kraje, sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn,
46001 Liberec, IČO: 70891508, jako zřizovatele Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Klášterní 954/5, Liberec I-Staré
Město, 460 01 Liberec, IČO: 467 44 991 za podmínky složení zálohy ve výši konečné ceny
za zřízení služebnosti a to 1 000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty
v platné zákonné výši. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena 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 smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle
schváleného usnesení
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 30.10.2019
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Důvodová zpráva
Popis majetkoprávní operace:
kat. území: Růžodol I

na pozemcích p. č. 1428/29, 1428/34

zpracovala
kontrolovala

: M. Čermáková
: I. Roncová

druh pozemku
žadatel

: ostatní plocha/ostatní kom. (1428/29), ost. pl. / zeleň (1428/34)
: Liberecký kraj, sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec,
IČO: 70891508
uložení inženýrských sítí – nová stavba
: § 1267 Obč. zákoníku – služebnost inženýrské sítě

záměr:
zákonná úprava

Cena za zřízení služebnosti: 1 000,-Kč bez DPH
Náklady spojené se zřízením hradí žadatel.
Jedná se o schválení služebnosti na základě NOZ ve prospěch žadatele, v tomto případě
Libereckého kraje, ke zřízení služebností inženýrských sítí potřebných pro provoz mobilního
heliportu na pozemcích p. č. 1428/34 a p. č. 1428/29, k. ú. Růžodol I.
Rada města na své 14. schůzi konané dne 27. 8. 2019 usnesením č. 820/2019 vzala na vědomí
žádost Libereckého kraje a zápis z jednání dne 11. 6. 2019, na kterém bylo projednáno zřízení
služebnosti inženýrských sítí na pozemcích p. č. 1428/29 a p. č. 1428/34, k. ú. Růžodol I nutných
pro provoz projektovaného osvětleného heliportu pro posádku HEMS na libereckém letišti.
DOPORUČENÍ MSMA :
Oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje zřízení věcného břemene
NÁVRH USNESENÍ RM:
Rada města Liberec dne 10. 9. 2019 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost
inženýrské sítě zakládá právo uložení inženýrských sítí potřebných pro provoz osvětleného heliportu pro
posádku HEMS, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 1428/34 a p. č. 1428/29,
k. ú. Růžodol I, ve prospěch Libereckého kraje, sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 46001
Liberec, IČO: 70891508, jako zřizovatele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, se sídlem Klášterní 954/5, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 467
44 991, za podmínky složení zálohy ve výši konečné ceny za zřízení služebnosti, a to 1 000,- Kč, ke
které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost inženýrské sítě bude
zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji
funkci jako celek.

Přílohy:
snímek z technické dokumentace
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