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.
8. schůze rady města dne: 07.04.2020
Bod pořadu jednání: 8
Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – služebnosti
Stručný obsah: Důvodem návrhu na zrušení usnesení je zřízení služebnosti smlouvou o zřízení
služebnosti CJ MML 146046/16 ze dne 1. 9. 2016.

MML, Odbor majetkové správy
Důvod předložení: zrušení usnesení - služebnosti
Zpracoval:

Roncová Ivana - vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic

Projednáno s:

Karban Zbyněk, Ing. - náměstek primátora pro ekonomiku 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
zrušuje
usnesení Rady města Liberec č. 251/2012 – bod V./3. ze dne 3. 4. 2012

ukládá
informovat žadatele o zrušení služebnosti
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 30.04.2020
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Důvodová zpráva
kat. území: Liberec
zpracovala
kontrolovala
projednáno

na pozemku:5786/1
: M. Čermáková
: I. Roncová
: RM 3. 4. 2012

Rada města Liberec dne 13. 2. 2018 schválila zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového
vedení VN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 5786/1, k. ú. Liberec, na dobu
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČO:
24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 1 000 Kč bez DPH.
Důvodem návrhu na zrušení usnesení je zřízení služebnosti Smlouvou o zřízení služebnosti CJ
MML 146046/16 ze dne 1. 9. 2016.

DOPORUČENÍ MSMA:
Oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje zrušení usnesení

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.

3/3

