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.
9. zasedání zastupitelstva města dne: 22.10.2020
Bod pořadu jednání: 16
Návrh odpovědi na písemnost adresovanou Zastupitelstvu města Liberec
Stručný obsah: Dne 17. 9. 2020 byla statutárnímu městu Liberec doručena písemnost označená
jako "Žádost o projednání neplnění závazku statutárním městem Liberec zastupitelstvem města
Liberec". Žadatelka požaduje zřízení parkovacích míst ve Felberově ulici. V souladu s přílohou č. 5
směrnice č. 4 T Spisový a skartační řád MML je korespondence předložena jako bod na schůzi RM
s návrhem řešení pro projednání v ZM.

MML, Odbor právní a veřejných zakázek
Zpracoval:

Krejsová Jana, JUDr. - vedoucí oddělení právního

Schválil:

Audy Jan, Mgr. - vedoucí odboru právního a veřejných zakázek

Projednáno:

ve 20. RM konané dne 13.10.2020

Projednat ve
výboru ZM:
Předkládá:

Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. v. r. - primátor statutárního města Liberec
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
písemnost od paní [osobní údaj odstraněn] ze dne 17. 9. 2020 adresovanou zastupitelstvu
města, uvedenou v příloze č. 1
schvaluje
návrh odpovědi žadatelce ve znění přílohy č. 2
ukládá
odpovědět žadatelce dle přílohy č. 2
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec
T: 30.10.2020
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Důvodová zpráva:
Dne 17. 9. 2020 byla statutárnímu městu Liberec doručena písemnost označená jako "Žádost o projednání
neplnění závazku statutárním městem Liberec zastupitelstvem města Liberec." Žadatelka uvádí, že město
neplní závazky z kupní smlouvy ze dne 19.10.1995 ohledně vytvoření parkovacích míst.
Věc souvisí se soudním sporem vedeným žadatelkou proti městu u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn.
16 C 134/2016, kdy se žadatelka domáhá zaplacení částky 832. 000,- Kč s přísl. jako bezdůvodného
obohacení za to, že pozemky pod podloubím jsou užívány pěší veřejností. Rozsudkem ze dne 27. 11.
2019 byla žaloba zamítnuta s tím, že na straně žalované nedošlo k bezdůvodnému obohacení. Tento
rozsudek však zatím není pravomocný (příloha č. 3).
Jelikož žadatelka opakovaně používala argumentaci ohledně závazku zřízení parkovacích míst v
probíhajícím soudním sporu, je město toho názoru, že do doby pravomocného rozhodnutí se nebude k této
věci vyjadřovat. O tom byla žadatelka opakovaně vyrozuměna.
Blíže dodávám, že kupní smlouva ze dne 19.10.1995 (příloha č. 4) obsahovala oboustranné závazky s tím,
že závazek kupující (žadatelky) spočívající ve zřízení věcného břemene průchodu podloubím ve prospěch
pěší veřejnosti též nebyl naplněn. Žadatelka původně několik parkovacích míst užívala, později byla
místa zrušena. Dne 8. 10. 2018 si žadatelka požádala o zřízení 10 parkovacích míst ve směru do ulice
Moskevská, nebo opačně do ulice Palachova. Rozhodnutím odboru dopravy MML č. j. MML229821/18OD/Oh ze dne 29. 11. 2018 byla žádost zamítnuta. Obecně lze konstatovat, že zřizování vyhrazených
parkovacích míst v pěší zóně je nežádoucí a lze k němu přistoupit pouze ve výjimečných případech např.
pro stání pro imobilní osoby.
V souladu s přílohou č. 5 směrnice č. 4 T Spisový a skartační řád MML je korespondence předložena jako
bod na schůzi RM s návrhem řešení pro projednání v ZM.
Přílohy tohoto materiálu jsou z důvodu ochrany zájmů města v probíhajícím soudním sporu neveřejné.

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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