
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

8.  zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Záměr prodeje pozemků v prostoru Letiště Liberec 
 
Přijetím tohoto záměru bude možnost zahájit přípravu přístavby Zdravotnické zá-
chranné služby Libereckého kraje a dojde k vypořádání pozemků pod již stojícími 
stavbami v areálu letiště – narovnání vlastnictví dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský 
zákoník.   

 

 

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 8. 9. 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     
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1.1  varianta č. 1:  

schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1428/34  o vým. cca 550 m2, části p.č.1439/1  
o vým. cca 2.096 m2, p.č.1439/10 o vým.1.392 m2 a p.č.1439/13 o vým. 62 m2, vše k.ú. 
Růžodol I, do vlastnictví:  Liberecký kraj, I Č: 70891508, U Jezu 642/2a, Liberec IV-
Perštýn,  s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje Zdravotnická záchranná 
služba Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 46744991, se sídlem Husova 
976/37, 460 01 Liberec 1  za cenu dle znaleckého posudku; 

 
nebo 
 

1.2 varianta č. 2: 
schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1428/34  o vým. cca 120 m2,  části 
p.č.1439/1  o vým. cca 365 m2, p.č.1439/10 o vým.1.392 m2 a p.č.1439/13 o vým. 62 m2, 
vše k.ú. Růžodol I, do vlastnictví:  Liberecký kraj, I Č: 70891508, U Jezu 642/2a, Libe-
rec IV-Perštýn,  s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje Zdravotnická zá-
chranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 46744991, se sídlem 
Husova 976/37, 460 01 Liberec 1 za cenu dle znaleckého posudku; 

 
 
2.  schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1428/9 o vým. 882 m2, 1428/10 o vým. 887 m2 a 

1428/65 (odděleného z pozemku p.č.1428/12 dle GP č.1413-108/2013 ze dne 25.6.2013) 
o vým. 1.011 m2, vše  k.ú. Růžodol I.  formou výběrového řízení s předkupním právem 
vlastníka objektů na pozemku p.č. 1428/9 a 1428/10, k.ú. Růžodol I., za cenu dle znalec-
kého posudku, nejméně však za cenu 1,679.000,- Kč; 

 
 
3.  schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1439/11, k.ú. Růžodol I. o výměře 83 m2 formou 

výběrového řízení s předkupním právem vlastníka budovy na pozemku p.č. 1439/11, k.ú. 
Růžodol I. za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu  56.000,- Kč   

 
 
 
a   u k l á d á 
Tomáši Kyselovi, náměstkovi pro technickou správu majetku města 
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi 

T: neprodleně 
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DŮVODOVÁ  ZPRÁVA 
 
Přijetím tohoto záměru bude možnost zahájit přípravu přístavby Zdravotnické zá-
chranné služby Libereckého kraje a dojde k vypořádání pozemků pod již stojícími 
stavbami v areálu letiště – narovnání vlastnictví dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský 
zákoník. 
 
1. Rada města dne 9. 9. 2014 usnesením č. 879/2014/2 schválila pronájem pozemků 

v areálu Letiště Liberec z důvodu výstavby heliportu. Toto usnesení však nikdy nebylo 
realizováno, nájemní smlouva nebyla podepsána, neboť se tento pronájem pozemků 
jeví jako nedostatečný.  

V současné době je třeba rozšířit stávající objekt Zdravotnické záchranné služby Libe-
reckého kraje (dále ZZS). Přístavba tohoto objektu by dle nového obč. zákoníku měla 
být realizována na pozemku vlastníka budované stavby, a proto byla statutárnímu měs-
tu Liberec předložena žádost Libereckého kraje (příloha č.4), jako zřizovatele ZZS, o 
prodej pozemků nutných ke stavbě a obslužnosti celého objektu. Současně by došlo 
k vypořádání vlastnictví pozemků pod objektem garáže (pozemek p.č. 1439/13) a pod 
současným objektem ZZS s přistávací plochou heliportu (pozemek p.č.1439/10). 
Všechny pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Liberec. 

Při prodeji pozemků musí být respektována nově plánovaná obslužná komunikace 
(příloha č.1 – označena žlutě v šíři 12 m).  

Prodej pozemků ZZS by bylo možné realizovat na základě schválené varianty, a to: 

Varianta č. 1 – prodej části pozemků p.č.1439/1 a 1428/34 o výměře cca 2.646 m2 + 
pozemků pod objekty na pozemcích p.č.1439/13 (garáž) a p.č.1439/10 
(objekt ZZS, přistávací plocha heliportu a nádrže PHM) – celková 
výměra cca 4.100 m2 – příloha č.2 

nebo 

Varianta č.2 –  prodej části pozemků p.č.1439/1 a 1428/34 o výměře cca 485 m2 + 
pozemků pod objekty na pozemcích p.č.1439/13 (garáž) a p.č.1439/10 
(objekt ZZS, přistávací plocha heliportu a nádrže PHM) – celková 
výměra cca 1.939 m2 – příloha č.3 

RM dne 8.9.2015 souhlasila s variantou č.1. 

2.  Na pozemku p.č.1428/9 a p.č.1428/10 jsou umístěny hangáry patřící Aeroklubu Libe-
rec, který v souvislosti s platným NOZ požádal o prodej těchto pozemků, za účelem 
sjednocení vlastnictví, a pruhu pozemku p.č. 1428/65 (odděleného z pozemku 
p.č.1428/12) před hangáry o šíři 10 m, nutného k přístupu k těmto nemovitostem – pří-
loha č.5 

 

3.  Na pozemku p.č.1439/11 je umístěn objekt Českého hydrometeorologického ústavu, 
který v souvislosti s platným NOZ požádal o prodej pozemku, za účelem sjednocení 
vlastnictví – příloha č.6 

 
Formulace všech usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek po pro-
jednání v radě města. 
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1. kat. území: Růžodol I.                                         pozemky p.č. část-1428/34, část-1439/1,  

1439/10, 1439/13 

zpracovala : I. Roncová  
kontroloval : Bc. J. Schejbal 
 
druh pozemku  : ostatní plocha (manipulační plocha) 
ochrana  : ne 
důvod předložení  : žádost Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje 
záměr  : plánovaná stavba heliportu 
využití dle územního plánu:  :Pozemky p.č. 1428/31, 1428/46, 1428/67, 1428/68, 1428/69, 1428/73, 

1448/74, 1439/4, 1439/10, 1439/13, 1439/16  jsou součástí ploch letiš-
tě a pásma vzletového prostoru,  
jedná se o zpevněné plochy, travnaté plochy a pozemky pod budovami 

závazky a břemena : ano 
pronájem pozemku : ano 
zákonná úprava :  NOZ  § 2128 - prodej 
 
p.p.č. 1428/34 –    5.040 m2 -  ost.plocha, zeleň 
p.p.č. 1439/1   –  24.842 m2  - ost.plocha, ost.komunikce 
p.p.č. 1439/10 –    1.392 m2 – zast.plocha a nádvoří – budova čp.575 ve vl.LK 
p.p.č. 1439/13 -          62 m2 – zast.plocha a nádvoří – garáž ve vl. LK 
 
Stanovení ceny dle IP: 
 
Pozemky – ost.plocha: 
urbanistický obvod:                   020                                         cenové pásmo/kategorie:  IV/D 
cena dle interního předpisu:   300,- Kč/m2                         koeficient K3: 1,45 
jednotková cena:                    440,-Kč/m2                                     

 
Pozemky – zast.plocha a nádvoří - stavební: 
urbanistický obvod:                      020                                      cenové pásmo/kategorie:  IV/B 
cena dle interního předpisu:   1.280,- Kč/m2                      koeficient K3: 1,45 
sleva 50% -pod objektem:        640,- Kč/m2                                 

 
 

VARIANTA č.1  
 
Pozemky ost.plocha celkem  
p.p.č.1428/34            o výměře:       cca           550 m2     
p.p.č. 1439/1              o výměře       cca        2.096 m2 

celkem                                              cca        2.646 m2 
 
Stavební pozemky pod objekty: 
p.p.č. 1439/10            o výměře                     1.392 m2  
p.p.č. 1439/13            o výměře                           62 m2 
celkem                                                            1.454 m2 
 
Pozemky celkem    cca                                 4.100 m2 
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cena dle IP: 
pozemky ost. plocha:    1,164.240,- Kč 
pozemky stavební:        930.560,- Kč 
daň z nabytí nemovitých věcí (zaplatí kupující):                          87.320,- Kč 
kupní cena celkem                                                                  2,183.000,- Kč 
 
 
cena dle ZP:                                                                          ,- Kč 
náklady spojené s realizací prodeje:                                      ,- Kč 
daň z nabytí nemovitých věcí (zaplatí kupující):                   ,- Kč 
kupní cena celkem                                                               ,- Kč 
  
 
 

VARIANTA č.2  
 
Pozemky ost.plocha celkem  
p.p.č.1428/34            o výměře:       cca           120 m2     
p.p.č. 1439/1              o výměře       cca           365 m2 

celkem                                              cca          485 m2 
 
Stavební pozemky pod objekty: 
p.p.č. 1439/10            o výměře                     1.392 m2  
p.p.č. 1439/13            o výměře                           62 m2 
celkem                                                            1.454 m2 
 
Pozemky celkem    cca                                 1.939 m2 
 
cena dle IP: 
pozemky ost. plocha:       213.400,- Kč 
pozemky stavební:        930.560,- Kč 
daň z nabytí nemovitých věcí (zaplatí kupující):                          47.680,- Kč 
kupní cena celkem                                                                  1,192.000,- Kč 
 
cena dle ZP:                                                                          ,- Kč 
náklady spojené s realizací prodeje:                                      ,- Kč 
daň z nabytí nemovitých věcí (zaplatí kupující):                   ,- Kč 
kupní cena celkem                                                               ,- Kč 
 
Stanovisko PS:      30.4.2015 
dílčí stanoviska: HA: souhlas s navrhovanými variantami, řešit současně s plochami letiště, kom-

plexně celé v širších souvislostech 
   SR: souhlas 

  SM: souhlas 
  EP:  souhlas 
  SK:  souhlas 
  ZP:  souhlas 
  OD: souhlas 
  ML: souhlas 
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DOPORUČENÍ MSMA: Odbor  majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic 

doporučuje variantu č.1 
 
 
NÁVRH USNESENÍ RM:  Rada města dne 8.9.2015 souhlasí: 
 
1)  s variantou č. 1:  

záměrem prodeje části pozemku p.č. 1428/34  o vým. cca 550 m2, části p.č.1439/1  o vým. cca 
2.096 m2, p.č.1439/10 o vým.1.392 m2 a p.č.1439/13 o vým. 62 m2 do vlastnictví:  Liberecký 
kraj, I Č: 70891508, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn,  s právem hospodaření se svě-
řeným majetkem kraje Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvko-
vá organizace, IČ: 46744991, se sídlem Husova 976/37, 460 01 Liberec 1  za cenu dle 
znaleckého posudku. 
 

2) s variantou č. 2: 
záměrem prodeje části pozemku p.č. 1428/34  o vým. cca 120 m2,  části p.č.1439/1  o vým. cca 
365 m2, p.č.1439/10 o vým.1.392 m2 a p.č.1439/13 o vým. 62 m2 do vlastnictví:  Liberecký kraj, 
IČ: 70891508, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn,  s právem hospodaření se svěřeným 
majetkem kraje Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková orga-
nizace, IČ: 46744991, se sídlem Husova 976/37, 460 01 Liberec 1  za cenu dle znaleckého 
posudku. 

 
Rada města dne 8.9.2015 souhlasila s variantou č.1.  
 
 
 
VYJÁDŘENÍ FV:  Finanční výbor dne  16. 9. 2015 doporučuje záměr prodeje části pozem-

ku p.č. 1428/34, části p.č.1439/1, p.č.1439/10 a 1439/13 do vlastnictví:  Liberec-
ký kraj, I Č: 70891508, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn,  s právem 
hospodaření se svěřeným majetkem kraje Zdravotnická záchranná služba 
Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 46744991, se sídlem 
Husova 976/37, 460 01 Liberec 1 za cenu dle znaleckého posudku dle vari-
anty č.1  x dle varianty č.2  

 
NÁVRH USNESENÍ ZM:  Zastupitelstvo města dne 24.9.2015 schvaluje: 
 
1)  variantu č. 1:  

záměr prodeje části pozemku p.č. 1428/34  o vým. cca 550 m2, části p.č.1439/1  o vým. cca 
2.096 m2, p.č.1439/10 o vým.1.392 m2 a p.č.1439/13 o vým. 62 m2 do vlastnictví:  Liberecký 
kraj, I Č: 70891508, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn,  s právem hospodaření se svě-
řeným majetkem kraje Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvko-
vá organizace, IČ: 46744991, se sídlem Husova 976/37, 460 01 Liberec 1  za cenu dle 
znaleckého posudku 
 

2)  variantu č. 2: 

záměr prodeje části pozemku p.č. 1428/34  o vým. cca 120 m2,  části p.č.1439/1  o vým. cca 365 
m2, p.č.1439/10 o vým.1.392 m2 a p.č.1439/13 o vým. 62 m2 do vlastnictví:  Liberecký kraj, I Č: 
70891508, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn,  s právem hospodaření se svěřeným ma-
jetkem kraje Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organi-
zace, IČ: 46744991, se sídlem Husova 976/37, 460 01 Liberec 1 za cenu dle znaleckého 
posudku 
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Příloha č.1 - Plánovaná komunikace 
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Příloha č. 2 - Prodej pozemku – var. 1 – cca 4.100 m2  
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Příloha č. 3 - Prodej pozemku – var. 2 – 1.939 m2  
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Příloha č. 4 – Žádost Libereckého kraje 
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2. kat. území: Růžodol I pozemky p. č. 1428/9, 1428/10, 1428/65 

(odděleno z pozemku p. č. 1428/12) 
 
zpracoval:                         J. Krebsová  
kontroloval:                       I. Roncová  
 
druh pozemků:                  p. č. 1428/9, 1428/10, zastavěná plocha a nádvoří (plochy pod stavbami) 
                                          p. č. 1428/65 –  ostatní plocha (manipulační plocha) 
ochrana:                            ne 
důvod předložení:            žádost  vlastníka staveb na pozemcích p. č. 1428/9-10, k. ú. Růžodol I 

k odkoupení pozemků  
záměr:                              odkoupení pozemků pod stavbami a části pozemku p.č. 1428/65  pro přístup, 

ke stavbám na pozemcích p. č. 1428/9, 1428/10, vše v k. ú. Růžodol I. 
využití dle územ. plánu:  plochy letiště a vzletového prostoru   

pozemky pod stavbami a pruh pozemku v sousedství 
závazky a břemena:           - 
pronájem pozemku:           ano 
prodej dle:                          Zásad postupu při prodeji  pozemků 
 
urbanistický obvod:            020                        cenové pásmo/kategorie:  p. č. 1428/9-10          IV/B 

           p. č. 1428/65             IV/D 
 
cena dle interního předpisu:      p. č. 1428/9-10             880,- Kč/m2               koeficient K3:      1,45 

p. č. 1428/65               300,-  Kč/m2      
 
jednotková cena:  p. č. 1428/9-10,      1.280,- Kč/m2    výměra celkem :  p.č. 1428/9-10      1.769 m2  
50% sleva                                               640,- Kč/m2   
      
                               p. č. 1428/65            440,- Kč/m2                                 p. č. 1428/ 65       1.011 m2 
 
 
základní cena dle IP:                            1,577.000,- Kč 
náklady spojené s realizací prodeje:                 66.120,- Kč 
Celková cena:                                      1,653.000,- Kč 
 
 
cena dle ZP:                                            1,611.429,- Kč 
náklady spojené s realizací prodeje                    67.160,- Kč 
Celková cena:                                        1,679.000,- Kč 
 
 
Stanovisko PS:       30. 4. 2015 
dílčí stanoviska:  HA: souhlas – řešit současně s plochami letiště, komplexně v širších souvislostech 

SR:  souhlas – doporučují odložit do doby konečného rozhodnutí o letišti 
SM: souhlas 
EP:  souhlas 
SK:  souhlas 
ZP:  souhlas – informovat kupujícího o ochranném pásmu lesa a povinnosti souhlasu 

se stavbou v tomto pásmu 
OD: souhlas 
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DOPORUČENÍ MSMA:  Oddělení majetkové evidence a dispozic prodej pozemků  doporučuje. 

 

NÁVRH USNESENÍ RM: Rada města dne 8. 9. 2015 souhlasí se záměrem prodeje pozemků p.č. 
1428/9 o vým. 882 m2, 1428/10 o vým. 887 m2 a 1428/65 (odděleného z pozemku 
p.č.1428/12 dle GP č.1413-108/2013 ze dne 25.6.2013) o vým. 1.011 m2, vše  
k.ú. Růžodol I.  formou výběrového řízení s předkupním právem vlastníka objek-
tů na pozemku p.č. 1428/9 a 1428/10, k.ú. Růžodol I., za cenu dle znaleckého po-
sudku, nejméně však za cenu 1,679.000,- Kč. 

 

VYJÁDŘENÍ FV:    Finanční výbor dne 16.9.2015  doporučuje   prodej  pozemků p.č. 1428/9 o vým. 
882 m2, 1428/10 o vým. 887 m2 a 1428/65 (odděleného z pozemku p.č.1428/12 
dle GP č.1413-108/2013 ze dne 25.6.2013) o vým. 1.011 m2, vše  k.ú. Růžodol 
I.  formou výběrového řízení s předkupním právem vlastníka objektů na pozem-
ku p.č. 1428/9 a 1428/10, k.ú. Růžodol I., za cenu dle znaleckého posudku, 
nejméně však za cenu 1,679.000,- Kč. 

 

NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo města dne 24. 9. 2015 schvaluje záměr prodeje pozemků 
p.č. 1428/9 o vým. 882 m2, 1428/10 o vým. 887 m2 a 1428/65 (odděleného 
z pozemku p.č.1428/12 dle GP č.1413-108/2013 ze dne 25.6.2013) o vým. 
1.011 m2, vše  k.ú. Růžodol I.  formou výběrového řízení s předkupním právem  
vlastníka objektů na pozemku p.č. 1428/9 a 1428/10, k.ú. Růžodol I., za cenu 
dle znaleckého posudku, nejméně však za cenu 1,679.000,- Kč. 
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Příloha č. 5 – Žádost Aeroklubu Liberec 
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3. kat. území: Růžodol I        pozemek p.č.  1439/11  

zpracovala : P. Coufalová  
kontrolovala : I. Roncová  
 
druh pozemku : zastavěná plocha a nádvoří 
ochrana : ne 

důvod předložení : vypořádání pozemku 

záměr : zabezpečení reprezentativních meteorologických měření pro danou oblast na 
vlastním pozemku 

využití dle územ. plánu : plochy letiště a pásmo vzletového prostoru  
  pozemek pod stavbou 

závazky a břemena : ne 
pronájem pozemku : ano – NS Český hydrometeorologický ústav 
prodej dle : Zásad postupu při prodeji pozemků 
 
urbanistický obvod : 020                cenové pásmo/kategorie:     IV/B  

 
cena dle interního předpisu:      880,- Kč   koeficient K3:   1,45 
jednotková cena:   1.280,- Kč   výměra celkem:    83  m2  
50% sleva:                 640,- Kč 
 
základní cena:       53.120,- Kč 
náklady spojené s realizací prodeje:      2.240,- Kč 
Celková cena:       56.000,- Kč 
 
Stanovisko PS: 30. 4. 2015 
dílčí stanoviska:       HA:  souhlas – řešit současně s plochami letiště, komplexně celé v širších sou-

vislostech 
SR:   souhlas 
SM:   souhlas   
EP:   souhlas   
SK:   souhlas 
ZP:   souhlas 
OD:   souhlas 
ML:   souhlas 

 
DOPORUČENÍ MSMA:  Oddělení majetkové evidence a dispozic prodej pozemku doporučuje. 
 
NÁVRH USNESENÍ RM: Rada města dne 8.9.2015 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p.č. 

1439/11, k.ú. Růžodol I. o výměře 83 m2 formou výběrového řízení 
s předkupním právem vlastníka budovy na pozemku p.č. 1439/11, k.ú. Rů-
žodol I. za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu  56.000,- Kč. 

 

NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo města dne 24. 9. 2015 schvaluje záměr prodeje pozemku 
p.č. 1439/11, k.ú. Růžodol I. o výměře 83 m2 formou výběrového řízení 
s předkupním právem vlastníka budovy na pozemku p.č. 1439/11, k.ú. Rů-
žodol I za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu  56.000,- Kč. 
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Příloha č. 6 – Žádost Českého hydrometeorologického ústavu 

 



 25

 

 

 


