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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: 33
Záměr majetkoprávního vypořádání pozemku pod komunikací Cyklistická
Stručný obsah: Záměr majetkoprávního vypořádání části pozemků v soukromém vlastnictví pod
stavbou komunikace Cyklistická ve vlastnictví statutárního města Liberec. Přibližně v roce 2006
došlo tehdejším odborem rozvojových projektů k opravě stávající komunikace a zřízení
cyklostezky, která se však nachází z menší části na soukromém pozemku. V posledních letech
usiluje vlastník tohoto soukromého pozemku o majetkoprávní vypořádání a narovnání
majetkoprávních poměrů společně s městem.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Zpracoval:

Kovačičin Jiří, Ing. - vedoucí oddělení technické správy

Schválil:
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Projednáno:
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Výbor pro územní plánování a dopravu

Předkládá:

Šolc Jiří, Mgr. v. r. - náměstek primátora pro technickou správu města a informační
technologie
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
záměr majetkoprávního vypořádání pozemků směnou a to části pozemků pod komunikací
Cyklistická v soukromém vlastnictví za pozemek p.č. 567, v k.ú. Nové Pavlovice ve
vlastnictví statutárního města Liberec a s případným doplatkem rozdílu ceny stanovené
znaleckým posudkem.
ukládá
Zajistit dopracování záměru majetkoprávního vypořádání a předložit majetkoprávní operace
směny pozemků ke schválení.
P: Šolc Jiří, Mgr. - náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie
T: 31.12.2020
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Důvodová zpráva:
Majetkoprávní vypořádání části pozemku v soukromém vlastnictví pod stavbou komunikace Cyklistická
ve vlastnictví statutárního města Liberec. Přibližně v roce 2006 došlo tehdejším odborem rozvojových
projektů k opravě stávající komunikace a zřízení cyklostezky, která se však nachází z menší části na
soukromém pozemku. Obnova komunikace byla provedena v trase, která zde byla z minulého období a
dle dostupných ortofotomap již cca v období 70. či 80. let. Bližší informace o historii tohoto případu jsou
v přílohách č. 3 a 4.
Dle zaměření stávajícího stavu viz příloha 1a a 1b se jedná cca o plochu 256m2.
V posledních letech usiluje současný vlastník tohoto soukromého pozemku o majetkoprávní vypořádání a
narovnání majetkoprávních poměrů. Vlastník neměl zájem část pozemků odprodat městu a na formě
směny resp. na předmětu směny nebyla v minulosti nalezena shoda mezi městem a tímto vlastníkem.
Následně byl vlastníkem soukromých pozemků podán podnět na stavební úřad, který zahájil řízení o
odstranění nepovolené stavby.
V průběhu roku 2020 proběhlo další jednání s vlastníkem pozemku a byla nalezena shoda na možném
majetkoprávním vypořádání formou směny s doplatkem dle výsledku ocenění znaleckým posudkem.
Vlastník soukromého pozemku má zájem o pozemek p.č. 567 v k.ú. Nové Pavlovice o výměře 4567 m2
viz situační snímek v příloze č. 3. Město by mělo nabýt pozemky pod komunikací Cyklistická a pro její
možné budoucí rozšíření bylo navrženo ještě mírné rozšíření viz příloha č 1c. Jednalo by se tak o
pozemky o celkové ploše cca 1375 m2.
S ohledem na snahu o dořešení celé záležitosti by bylo vhodné nalézt řešení směny např. dle
předloženého návrhu, aby se tento dlouholetý případ mohl uzavřít.
V případě schválení nyní předkládaného záměru dojde k podrobnějšímu zpracování návrhu a upřesnění
výměr, zpracování znaleckého posudku a následně bude majetkoprávní operace opět předložena do
orgánů města ke schválení.

Přílohy:
01a - zaměření komunikace -skutečný stav
01b - zaměření komunikace -skutečný stav
01c - Návrh pozemků na směnu
02 - zápis z jednání
03 - Situace s vyznačením pozemku SML ke směně
04 - Interní sdělení odboru SR ze dne 14.1.2020
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