
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

1.  zasedání zastupitelstva města dne: 29. 1. 2015 

Bod pořadu jednání:         

Majetkoprávní operace - Záměr nabytí nemovitosti 
 

 

Zpracoval:  Odbor majetkové správy  

odbor, oddělení: oddělení majetkové evidence a dispozic 

telefon: 48 524 3312 

Schválil: vedoucí oddělení Ivana Roncová 

 vedoucí odboru Ivana Roncová, pověř.zast.ved.odboru 

Projednáno: RM dne 20.1.2015 

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     

záměr nabytí části pozemku p.č. 338/29 v k.ú. Dolní Hanychov od: Česká republika – Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 

2, a to za předpokladu, že se bude jednat o bezúplatný převod 
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a   u k l á d á 

Ivaně Roncové, pověř.zast.ved.odboru 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací 

T: neprodleně 
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kat. území: Dolní Hanychov                                                             část pozemku p.č. 338/29 

  
zpracovala : I. Kupcová 

kontrolovala : I. Roncová 

 

druh pozemků : ostatní plocha – ostatní komunikace 

ochrana : --- 

důvod předložení   : nabídka od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

záměr : převod pozemku do vlastnictví SML 

využití dle územ. plánu : stabilizovaná polyfunkční plocha bydlení městského, zpevněná plocha 

závazky a břemena         :  

pronájem pozemku         :  

 

část pozemku p.č. 338/29 

 

výměra: cca 60 m
2
 

 

 

Stanovisko PS:    30. 9. 2014  

dílčí stanoviska: SR:  souhlas s nabytím části pozemku p.č. 338/29 

  SM: bez připomínek 

  HA: souhlas s nabytím 

  OS: dle sdělení pana Hozáka není v této operaci nic, co by zasahovalo do zařízení, které 

spravuje  

  SK: souhlas 

  PO: nemá připomínky k dodaným materiálům 

  SU: souhlas 

  ZP: bez připomínek 

  OD: souhlas 

  ML: souhlas 

 

 

DOPORUČENÍ MSMA: vzhledem k tomu, že se jedná o přístup k obytnému domu, odbor majetkové správy 

souhlasí s bezúplatným převodem  

 

NÁVRH USNESENÍ RM: Rada města dne 20.1.2015 souhlasí se záměrem  nabytí části pozemku p.č. 338/29 

v k.ú. Dolní Hanychov od: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, 

Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, a to za předpokladu, že se bude jednat o bezúplatný převod  

 
NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo dne 29.1.2015 schvaluje záměr nabytí části pozemku p.č. 338/29 

v k.ú. Dolní Hanychov od: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, 

Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, a to za předpokladu, že se bude jednat o bezúplatný převod 
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