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.
19. schůze rady města dne: 06.10.2020
Bod pořadu jednání: 34
Záměr zveřejnění pronájmu pozemků p. č. 1155/3, k. ú. Dlouhý Most, a pozemků p. č. 1988, 1989
a část pozemku p. č. 1983/1, k. ú. Vesec u Liberce
Stručný obsah: Předmětem materiálu je zveřejnění záměru pronájmu pozemků pozemků p. č.
1155/3, k. ú. Dlouhý Most, a pozemků p. č. 1988, 1989 a část pozemku p. č. 1983/1, k. ú. Vesec u
Liberce, v Rekreačním a sportovním areálu Vesec za účelem provozování motokrosové trati.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: pronájem pozemků za účelem provozování motokrosové trati - RASAV
Zpracoval:

Crháková Olga - pracovník odboru správy veřejného majetku

Projednáno s:

Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu města a
informační technologie

Předkládá:

Hýbner Lukáš, Mgr. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

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
záměr zveřejnění pronájmu pozemků p. č. 1155/3, k. ú. Dlouhý Most, a pozemků p. č.
1988, 1989 a části pozemku 1983/1, k. ú. Vesec u Liberce
ukládá
postupovat v souladu s přijatým usnesením a zveřejnit záměr pronájmu pozemků p. č.
1155/3, k. ú. Dlouhý Most, a pozemků p. č. 1988, 1989 a části pozemku 1983/1, k. ú. Vesec
u Liberce, na úřední desce Magistrátu města Liberec po dobu 15ti dnů.
P: Hýbner Lukáš, Mgr. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 31.10.2020
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Důvodová zpráva
Odbor správy veřejného majetku požádal v roce 2019 Krajský úřad Libereckého kraje - odbor životního
prostředí a zemědělství o vynětí pozemků p. č. 1985, 1986, 1987, k. ú. Vesec u Liberce, a pozemků p. č.
1147/1, 1148/2, 1154/3, k. ú. Dlouhý Most, určených k plnění funkcí lesa, z důvodu legalizace
motokrosových tratí, které jsou na těchto pozemcích využívány kažodoročně jeden víkend v roce pro
závod Cross Country pořadané společností KOVOM RACING TEAM LIBEREC. Krajský úřad
Libereckého kraje vyhověl žádosti a vydal kladné rozhodnutí o dočasné odnětí výše uvedených
pozemků určených k plnění funkcí lesa do 31. 12. 2022 a stanovil roční poplatek za dočasné odnětí ve
výši 40 268,00 Kč. Od podání žádosti na o dočasné odnětí pozemků byl za měsíc listopad a prosinec
2019 zaplacen poplatek v celkové výši 6 711,33 Kč. KOVOM RACING TEAM LIBEREC z.o.
předmětné částky je připraven městu uhradit a projevil zároveň zájem o pronájem výše uvedených
pozemků pro provozování motokrosových tratí.
V současné chvíli odbor správy veřejného majetku předkládá radě města v rámci dolegalizace
motokrosových tratí záměr zveřejnění pronájmu pozemků p. č. 1155/3, k. ú. Dlouhý Most, a pozemků p.
č. 1988, 1989 a části pozemku 1983/1, k. ú. Vesec u Liberce, které nejsou součástí souboru výše
uvedených pozemků vyňatých ze zemědělského půdního fondu. Tyto pozemky aktuálně slouží jako
pravidelně 3-4x týdně ve stanovených časový intervalech navštěvovaná tréninková trať.
Dalším krokem pro dokončení legalizace motokrosových tratí pak bude ocenění souboru pozemků
využívaných pro tréninkové tratě znalcem v oboru pro oceňování nemovitostí, který již oceňoval soubor
nemovitostí v RASAVu v roce 2017 pro odbor cestovního ruchu, kultury a sportu v souvislosti s
vybudováním a provozováním fotbalgolfového hřiště, které má v nájmu do 30. 4. 2027 společnost
Fotbalgolf Liberec s.r.o.
Vzhledem k dosavadní pozitivní spolupráci se společností KOVOM RACING TEAM LIBEREC z.o.,
která se o stávající motokrosové tratě pravidelně stará a má zájem nadále motokrosové tratě provozovat,
odbor správy veřejného majetku doporučuje radě města dle § 39 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v
platném znění schválit zveřejnění záměru pronájmu pozemků p. č. 1155/3, k. ú. Dlouhý Most a
pozemků p. č. 1988, 1989, část pozemku p. č. 1983/1, k. ú. Vesec u Liberce, (viz příloha č. 1) po dobu
nejméně 15 dnů vyvěšením na úřední desce Magistrátu města Liberce, aby se k němu mohli zájemci
vyjádřit a předložit své nabídky. Dle uvedeného zákona, pokud obec záměr nezveřejní, je právní jednání
neplatné.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Vzor Záměr zveřejnění pronájmu pozemků
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MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
Odbor správy veřejného majetku
náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
KTKI

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

CJ MML /20

Crháková/485 243 877

7.10.2020

Vývěska – průvodní dopis
Zveřejnění . .2020 - . . 2020
Pronájem pozemků:
k. ú. Vesec u Liberce, pozemky p. č. 1988, 1989, 1983/1 - část
k. ú. Dlouhý Most, pozemek p. č. 1155/3

Mgr. Lukáš Hýbner
vedoucí odboru správy veřejného majetku

Telefon
485 243 111

Fax
485 243 113

IČ
00262978

Elektronická podatelna
posta@magistrat.liberec.cz

E-mail
info@magistrat.liberec.cz

Datová schránka statutárního města Liberec
(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
odbor správy veřejného majetku
Ve smyslu zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění zveřejňuje statutární město Liberec
záměr pronájmu pozemku p. č. 1988, k. ú. Vesec u Liberce, o výměře 539 m2, který je zapsán
na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec
za účelem provozování motokrosových tratí.

Zveřejněno: . . 2020 - . . 2020

Mgr. Lukáš Hýbner
vedoucí odboru správy veřejného majetku

(O. Crháková, tel. 485 243 877)

Telefon
485 243 111

Fax
485 243 113

IČ
00262978

Elektronická podatelna
posta@magistrat.liberec.cz

E-mail
info@magistrat.liberec.cz

Datová schránka statutárního města Liberec
(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
odbor správy veřejného majetku
Ve smyslu zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění zveřejňuje statutární město Liberec
záměr pronájmu pozemku p. č. 1989, k. ú. Vesec u Liberce, o výměře 13 332 m2, který je
zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Liberec za účelem provozování motokrosových tratí.
Zveřejněno: . . 2020 - . . 2020

Mgr. Lukáš Hýbner
vedoucí odboru správy veřejného majetku

(O. Crháková, tel. 485 243 877)

Telefon
485 243 111

Fax
485 243 113

IČ
00262978

Elektronická podatelna
posta@magistrat.liberec.cz

E-mail
info@magistrat.liberec.cz

Datová schránka statutárního města Liberec
(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
odbor správy veřejného majetku
Ve smyslu zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění zveřejňuje statutární město Liberec
záměr pronájmu části pozemku p. č. 1983/1, k. ú. Vesec u Liberce, o výměře 14 200 m2, který
je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Liberec za účelem provozování motokrosových tratí.
Zveřejněno: . . 2020 - . . 2020

Mgr. Lukáš Hýbner
vedoucí odboru správy veřejného majetku

(O. Crháková, tel. 485 243 877)

Telefon
485 243 111

Fax
485 243 113

IČ
00262978

Elektronická podatelna
posta@magistrat.liberec.cz

E-mail
info@magistrat.liberec.cz

Datová schránka statutárního města Liberec
(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
odbor správy veřejného majetku
Ve smyslu zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění zveřejňuje statutární město Liberec
záměr pronájmu pozemku p. č. 1955/3, k. ú. Dlouhý Most, o výměře 5 761 m2, který je zapsán
na listu vlastnictví č. 282 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Liberec za účelem provozování motokrosových tratí.
Zveřejněno: . . 2020 - . . 2020

Mgr. Lukáš Hýbner
vedoucí odboru správy veřejného majetku

(O. Crháková, tel. 485 243 877)

Telefon
485 243 111

Fax
485 243 113

IČ
00262978

Elektronická podatelna
posta@magistrat.liberec.cz

E-mail
info@magistrat.liberec.cz

Datová schránka statutárního města Liberec
(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u

