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S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  
L I B E R E C  

 
3.  zasedání zastupitelstva města dne: 26. 03. 2015 

Bod pořadu jednání:       

 

MFRB - přijetí daru části komunikace v k.ú. Staré Pavlovice                         
  

Zpracoval: Dagmar Salomonová 

odbor, oddělení:                                                    odbor strategické koncepce a dotací, odd. rozvojové koncepce 

telefon: 48 524 3579 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Dana Štefanová 

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák 

Projednáno: v radě města 17.3.2015 

Poznámka:       
Předkládá: 

 

                    p. Tibor Batthyány, v.r. 

                    primátor statutárního města Liberec 
 
                    Mgr. Jan Korytář, v.r. 

                    náměstek primátora     

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
 
přijetí daru pozemku p.č. 690/290, ost. pl./ost. komunikace, oddělený na základě GOP č. 
1215-8/2015 z pozemku p.č. 690/136, ost. pl./ost. komunikace v k.ú. Staré Pavlovice, 
s veškerým příslušenstvím a součástmi,  od Nového bydlení Pavlovice, družstvo, IČ: 
25448617, Zeyerova 891/35, 460 01 Liberec I 
 
a   u k l á d á 
 
Mgr. Janu Korytářovi, náměstku primátora města, 
po schválení přijetí daru pozemku p.č. 690/290, ost. pl./ost. komunikace oddělený z pozemku 
p.č. 690/136 v k.ú. Staré Pavlovice zastupitelstvem města, zajistit uzavření příslušné darovací 
smlouvy s Novým bydlením Pavlovice, družstvo. 
                Termín : 5/2015 

 



 

 2

Důvodová zpráva 
 
Zastupitelstvo města na svém zasedání konaném dne 4.9.2014 schválilo materiál „MFRB – 
nabytí komunikací, VO a dešťové kanalizace v k.ú. Staré Pavlovice“ (usn. č. 198/2014). Jed-
nalo se o bezúplatné nabytí pozemků a staveb v souladu s pravidly stanovenými pro smlouvy 
o poskytnutí finanční podpory z Městského fondu rozvoje města. 
Příslušné darovací smlouvy, kterými město nabylo pozemky v k.ú. Staré Pavlovice včetně 
příslušenství (těleso komunikace, chodníky, veřejné osvětlení a zeleň) byly vloženy do Ka-
tastru nemovitostí ČR s výjimkou pozemku 690/200 o výměře 88 m2, ost. pl./ost. komunikace 
oddělený z pozemku p.č. 690/136 v k.ú. Staré Pavlovice.   
Vklad pozemku parc. č. 690/200 byl Katastrálním úřadem v Liberci zamítnut, důvodem pro 
zamítnutí byl neaktuální geometrický plán, který nezohledňoval proběhlé pozemkové změny 
v daném území. 
Nově zpracovaný geometrický plán označuje převáděný pozemek jako pozemek p.č. 690/290 
o výměře 89 m2, ost. pl./ost. komunikace oddělený z pozemku p.č. 690/136 v k.ú. Staré Pav-
lovice.  
Nově vzniklý pozemek p.č. 690/290 v k.ú. Staré Pavlovice je součástí komunikace Polní, pro-
to doporučujeme jeho bezúplatné nabytí do majetku města schválit. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Přílohy:  
 
Příloha č. 1.  Kopie GP  na oddělení pozemku p.č. 690/290 v k.ú. Staré Pavlovice 
Příloha č. 2. Ortofoto daného území 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1.  Kopie GP  - p.p.č. 690/290 oddělený z p.p.č 690/136 v k.ú. Staré Pavlovice 

 

  

 



Příloha č. 2.  Ortofoto daného území 

 

 

 


