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.
6. zasedání zastupitelstva města dne: 25.06.2020
Bod pořadu jednání: 11
Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku – k. ú. Kunratice u Liberce
Stručný obsah: Ředitelství silnice a dálnic ČR (ŘSD ČR) žádá o prodej pozemku p. č. 193/7
(odděleného z pozemku p. č. 193/6 dle GP č. 270-4/2015 ze dne 25. 3. 2015), k. ú. Kunratice u
Liberce, a to z důvodu vhodnější obslužnosti vsakovací nádrže.

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 16. 6. 2020

Projednat ve
výboru ZM:

Finanční výbor

Předkládá:

Karban Zbyněk, Ing. v. r. - náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
záměr prodeje pozemku p. č. 193/7 o výměře 156 m2 (odděleného z pozemku p. č. 193/6
dle Geometrického plánu č. 270-4/2015 ze dne 25. 3. 2015), k. ú. Kunratice u Liberce,
kupující Česká republika – s příslušností hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a
dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4 – Nusle za cenu dle znaleckého posudku.

ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
P: Karban Zbyněk, Ing. - náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu
T: 31.08.2020
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Důvodová zpráva:
Ředitelství silnice a dálnic ČR (ŘSD ČR) žádá o prodej pozemku p. č. 193/7, k. ú. Kunratice u Liberce, a
to z důvodu vhodnější obslužnosti vsakovací nádrže.
Pracovní skupina dne 30. 4. 2020 neměla připomínky. Odbor MS prodej doporučuje.
Popis majetkoprávní operace:
kat. území: Kunratice u Liberce

pozemek p. č. 193/7
oddělený dle GP č. 270-4/2015 z pozemku p. č. 193/6

zpracovala:
kontroloval:

M. Hozáková
I. Roncová

druh pozemku:
ochrana:
důvod předložení:
záměr:
využití dle územ. plánu:

ostatní plocha – jiná plocha

závazky a břemena:

žádost ŘSD ČR
prodej části pozemku
pozemek – část lesa při silnici I/14 vsakovací nádrž – souvislost s realizací stavby komunikace
vyrovnání majetku
součást plochy užívané pro funkci lesa PUFL – nezastavitelné
vazba na existenci věcného břemene
na pozemku vázne smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti
inženýrské sítě pro ŘSD ČR

pronájem pozemku:
zákonná úprava dle:

§ 2128 Obč. zákoníku

výměra: 156 m2

cena dle ZP
Stanovisko PS: 30. 4. 2020
dílčí stanoviska:
ÚP: souhlas – sjednocení majetku pozemku a stavby
KAM: souhlas – sjednocení majetku pozemku a stavby
RP: souhlas
MS: souhlas
EP: souhlas
OD: souhlas
ZP: nesouhlas – předmětný pozemek je určen k plnění funkcí lesa a jeho využití k jiným účelům je podle
lesního zákona zakázáno. Dělení pozemku a změna jeho využití k jiným účelům je podle lesního
zákona zakázáno. Dělení pozemku a změna využití jeho části je podmíněna povolením trvalého
odnětí. Až do vydání tohoto rozhodnutí nelze možnost prodeje nijak předjímat – již trvale odňato
plnění funkce lesa v roce 2015.
SK: souhlas
OS: souhlas
Městské lesy Liberec, p. o.: souhlas
DOPORUČENÍ MSMA:
Oddělení majetkové evidence a dispozic města doporučuje prodej pozemku vlastníkovi vsakovací nádrže na pozemku.
NÁVRH USNESENÍ RM:
Rada města Liberec dne 16. 6. 2020 souhlasí se záměrem prodeje p. č. 193/7 o výměře 156 m2 (odděleného z pozemku p. č.
193/6 dle Geometrického plánu č. 270-4/2015 ze dne 25. 3. 2015), k. ú. Kunratice u Liberce, kupující Česká republika –
s příslušností hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 65993390, se
sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle za cenu dle znaleckého posudku.

NÁVRH USNESENÍ FV:
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Finanční výbor dne 24. 6. 2020 doporučuje záměr prodeje p. č. 193/7 o výměře 156 m2 (odděleného z pozemku p. č. 193/6
dle Geometrického plánu č. 270-4/2015 ze dne 25. 3. 2015), k. ú. Kunratice u Liberce, kupující Česká republika –
s příslušností hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 65993390, se
sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle za cenu dle znaleckého posudku.
NÁVRH USNESENÍ ZM:
Zastupitelstvo města Liberec dne 25. 6. 2020 schvaluje záměr prodeje p. č. 193/7 o výměře 156 m2 (odděleného z pozemku p.
č. 193/6 dle Geometrického plánu č. 270-4/2015 ze dne 25. 3. 2015), k. ú. Kunratice u Liberce, kupující Česká republika –
s příslušností hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 65993390, se
sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle za cenu dle znaleckého posudku.

Přílohy:
podklady k jednání
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