
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

4.  zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 

Bod pořadu jednání:         

Majetkoprávní operace - bezúplatný převod pozemků 
 

 

Zpracoval:  Odbor majetkové správy  

odbor, oddělení: oddělení majetkové evidence a dispozic 

telefon: 48 524 3312 

Schválil: vedoucí oddělení Ivana Roncová 

 vedoucí odboru Bc. Jaroslav Schejbal 

Projednáno: RM dne 21. 4. 2015 

Poznámka:       

Předkládá: 

 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec 

p. Tomáš Kysela, v. r. náměstek primátora  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

a) bezúplatný převod  pozemků p.č.  987/9 (dle GP č.2098-7/2015 ze dne 19.1.2015 vzniklý 

oddělení z poz. p.č. 987/5 a sloučením dílů a) a b) z poz.p.č.1744),, 1922, 1931, 1933, 

1934, 1936, 1939, 1941, k.ú. Vesec u Liberce, o výměře celkem 30.871 m
2
,  do vlastnictví 

Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec 

Králové – Slezské předměstí, hodnota daru činí  5,341.700,- Kč. 
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b) zřízení věcného břemene služebnosti na nově vzniklém pozemku parc. č. 987/9, k. ú. Vesec 

u Liberce, dle GP č. 2098-7/2015, ze dne 16. 1. 2015,   která zakládá právo umístění místní 

komunikace včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování, ve prospěch 

statutárního města Liberce, IČ: 00262978, nám. Dr. Edvarda Beneše, Liberec 1 - Staré 

město. Zřizuje se na dobu neurčitou bezúplatně.  

 

 

a   u k l á d á 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi pro technickou správu majetku města 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací 

T: neprodleně 
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1. PŘEVOD NEMOVITOSTÍ     PRŮVODNÍ LIST 

 

kat. území:  Vesec u Liberce      pozemky p.č. 987/9 (vzniklý sloučením dílů „a“ /odděl. 

z p.č. 1744/) a „b“ /odděl. z p.č. 987/5/), 1922, 1931, 

1933, 1934, 1936, 1939, 1941 
zpracoval:                         M. Hozáková  

kontroloval:                       I, Roncová  

 

druh pozemku:                  p.č. 987/9, 1936  - ostatní plocha (jiná plocha) 

p.č. 1922, 1941    - trvalý travní porost 

p.č.1931               - ostatní plocha (neplodná půda) 

p.č. 1933              - ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 

p.č. 1934              - vodní plocha (vodní nádrž umělá) 

p.č. 1939             -  vodní plocha (koryto vodního toku přirozené nebo upravené)          

 

ochrana:                             p.č. 1922, 1941  -  zemědělský půdní fond 

důvod předložení:              na základě jednání mezi zástupci města a Povodí Labe, s. p. dne 1. 9. 2014 

záměr:                                bezúplatný převod pozemků do vlastnictví Povodí Labe, s. p.  

využití dle územ. plánu:    stabilizovaná  polyfunkční plocha bydlení městského  

pruh pozemku 

závazky a břemena:          smlouvou bude zřízeno věcné břemeno - služebnost k pozemku p. č. 987/7, k. ú. Vesec 

u Liberce  ve prospěch SML 

  - na pozemku p.č. 1931, k. ú. Vesec u Liberce zřízeno  věcné břemeno chůze 

k pozemkům p.č. 1765/2, 4 a stavbě č.e. 730, vše v k. ú. Vesec u Liberce 

pronájem pozemku:            ne           

zveřejněno:  

zákonná úprava dle :         § 2055 Obč. zákoníku 

urbanistický obvod:           049                                           
výměra pozemků celkem: 30.871 m

2
    

 

 

Stanovisko PS:      31. 8. 2014 

dílčí stanoviska:     HA: souhlas  - nutno zachovat stávající rekreačně-kulturní oblast s umožněním trvalého pří-

stupu široké veřejnosti. Stávající komunikace musí nadále sloužit pro obslužnost celého 

přilehlého území. V případě rekonstrukce tělesa hráze bude tato komunikace obnovena, 

a to minimálně ve stávajícím profilu Bude respektováno vedení stávajících inženýr-

ských sítí a případné rušení těchto sítí či jejich přeložky musí být realizovány výhradně 

se souhlasem jejich správců  

 SR: souhlas   

SM: souhlas 

ZP:  souhlas  

                                PO:  souhlas 

OD: souhlas, nutnost zřízení věcného břemene služebnosti k pozemku p.č. 987/7, k. ú. Vesec 

u Liberce 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: Na základě jednání se zástupci města ze dne 1. 9. 2014 žádá Povodí Labe, s. p. o 

převod uvedených pozemků do svého vlastnictví za účelem rekonstrukce vodního dí-

la, jehož samotná stavba je ve vlastnictví ČR a povodí Labe, s. p. vykonává právo 

hospodaření. Jedná se o pozemky – hráz, pod hrází a v zátopě. Záměr bezúplatného 

převodu pozemků byl na Povodí Labe, s. p. byl projednán a odsouhlasen v radě města 

dne 16. 9. 2014 usn. č. 916/2014 a následně schválen zastupitelstvem dne 25. 9. 2014, 

č. usn. 242/2014. 

Hodnota  převáděných pozemků dle ZP  vypracovaného Ing. Jiřím Technikem 

činí dle platné vyhlášky   5,341.700,- Kč.              
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DOPORUČENÍ MSMA:. Oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje bezúplatný převod pozemků 

části poz.p.č. 987/5, 1922, 1931, 1933, 1934, 1936, 1939, 1941, k.ú. Vesec u Liberce do 

vlastnictví Povodí Labe, s. p.. 

 

 

NÁVRH USNESENÍ RM: Rada města dne 16. 9. 2014 souhlasila se záměrem bezúplatného převodu pozemků 

p.č. 1922, 1931, 1933, 1934, 1936, 1939, 1941 a části pozemku p.č. 987/5 v k.ú. Vesec 

u Liberce do vlastnictví: Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, IČ: 

70890005, formou daru. a s návrhem na vyřazení pozemků p.č. 1931, 1936 a 1941 

v k.ú. Vesec u Liberce ze seznamu pozemků vyřazených z privatizačního procesu. 

 

 

NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2014 schválilo záměr bezúplatného převodu pozem-

ků p.č. 1922, 1931, 1933, 1934, 1936, 1939, 1941 a části pozemku p.č. 987/5 v k.ú. Ve-

sec u Liberce do vlastnictví: Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, 

IČ: 70890005, formou daru. a návrh na vyřazení pozemků p.č. 1931, 1936 a 1941 v k.ú. 

Vesec u Liberce ze seznamu pozemků vyřazených z privatizačního procesu. 

 

ZVEŘEJNĚNÍ:  22. 1. 2015 – 9. 2. 2015 

 

VYJÁDŘENÍ RM: Rada města dne  21. 4. 2015  souhlasí: 

a)  s bezúplatným převodem  pozemků p.č.  987/9 9 (GP č.2098-7/2015 ze dne 19.1.2015 oddě-

lení poz. p.č. 987/5 a sloučení dílů a) a b) z poz.p.č.1744),, 1922, 1931, 1933, 1934, 1936, 

1939, 1941, k.ú. Vesec u Liberce, o výměře celkem 30.871 m
2
,  do vlastnictví Povodí Labe, 

státní podnik, IČ: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové – Slez-

ské předměstí, hodnota daru činí 5,341.700,- Kč. 

 

 b) se zřízením věcného břemene služebnosti na nově vzniklém pozemku parc. č. 987/9, k. ú. Ve-

sec u Liberce, dle GP č. 2098-7/2015, ze dne 16. 1. 2015,   která zakládá právo umístění 

místní komunikace včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování, ve pro-

spěch statutárního města Liberce, IČ: 00262978, nám. Dr. Edvarda Beneše, Liberec 1 - Staré 

město. Zřizuje se na dobu neurčitou bezúplatně.  

 

 

NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo  města dne  30. 4. 2015 schvaluje: 

 a)  bezúplatným převod  pozemků p.č.  987/9 9 (GP č.2098-7/2015 ze dne 19.1.2015 oddělení 

poz. p.č. 987/5 a sloučení dílů a) a b) z poz.p.č.1744),, 1922, 1931, 1933, 1934, 1936, 1939, 

1941, k.ú. Vesec u Liberce, vým. celkem 30.871 m
2
,  do vlastnictví Povodí Labe, státní pod-

nik, IČ: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové – Slezské před-

městí, hodnota daru činí 5,341.700,- Kč. 

 

b)  zřízení věcného břemene služebnosti na nově vzniklém pozemku parc. č. 987/9, k. ú. Vesec u 

Liberce, dle GP č. 2098-7/2015, ze dne 16. 1. 2015,   která zakládá právo umístění místní 

komunikace včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování, ve prospěch 

statutárního města Liberce, IČ: 00262978, nám. Dr. Edvarda Beneše, Liberec 1 - Staré město. 

Zřizuje se na dobu neurčitou bezúplatně.  

 

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek  
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