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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  

 

2.  zasedání zastupitelstva města dne :  5. 3. 2009

 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: 

 
Zpracoval: Dagmar Salomonová, odbor rozvojových projektů               

Ing. Jitka Píšová, odbor rozvojových projektů  
Irena Procházková, odbor rozvojových projektů            

odbor, oddělení: odbor rozvojových projektů 

telefon: 485 24 3579, 485 24 3504 

Schválil: vedoucí oddělení - 

 vedoucí odboru Ing. Ladislav  F u c h s, pověřený řízením odboru rozvojových 
projektů 

Projednáno: v radě města dne 17.2.2009  

Poznámka:       

Předkládá: 
Ing. Jiří  Kittner, v. r. 
primátor  města 

 
Ing. František Hruša, náměstek primátora 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e 
majetkoprávní operace pod body : 
 

I. Výkup 
II. Prodej 
III. Směna 
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I.  VÝKUP 
 

1. kat. území  :   Starý Harcov, p.p.č. 735/17 oddělená dle GOP  
         z p.p.č. 735/1 
 
zpracoval   : Salomonová 
druh pozemku   : zahrada 
výměra    : 49 m2 
vlastník    : Červeň Jan 
účel převodu   : na předmětné části pozemku se nachází stavba obslužné  
                                                 komunikace 
zákonná úprava  : § 588 a násl. Obč. zákoníku 
projednáno   : RM 17.2.2009 - souhlas 
 
 
     Kupní cena celkem : 34.300,-- Kč 
 
Důvodová zpráva : 
 
Pan Červeň nabyl v lednu 2008 od PF ČR pozemek p.č. 735/1, využívaný jako zahrada u 
obytného domu č.p. 288/24 ul. Jizerská. V rámci řešení odprodeje ideální poloviny této 
zahrady dalším spolumajitelům domu č.p. 288/24 manželům Svatošovým bylo při 
geodetickém zaměření zjištěno, že na části této parcely se nachází přístupová komunikace 
k sousedním obytným domům, která je ve vlastnictví Statutárního města Liberec. 
Následně tedy pan Červeň předmětnou část pozemku, která je zasažena stavbou komunikace 
nechal geometricky oddělit (dle GOP se jedná o p.p.č. 735/17 o výměře 49 m2) současně 
zadal zpracování znaleckého posudku pro stanovení kupní ceny, která činila 72.650,-- Kč a 
spolu s písemnou nabídkou na odkoupení  postoupil vše městu. 
Záměr výkupu byl předložen radě města dne 16.9.2008 s doporučením odboru rozvojových 
projektů výkup v současné době nerealizovat. Toto doporučení se opíralo o skutečnost, že 
obdobně majetkově nevypořádaných komunikací je na území města více a ke skutečnosti 
omezených finančních prostředků, které má odbor rozvojových projektů na výkupy pro rok 
2009 přiděleny. 
 
O neschválení záměru výkupu byl pan Červeň následně informován a výsledkem je z jeho 
strany upravený návrh nabídky spočívající ve snížení kupní ceny za odkup p.p.č. 735/17 na 
částku 34.300,-- Kč.  
Z pohledu odboru rozvojových projektů se nyní jedná o kupní cenu,  kterou lze s ohledem na 
sjednocení stavby a pozemku akceptovat  a doporučuje výkup p.p.č. 735/17 v k.ú. Starý 
Harcov schválit. 
 
Návrh usnesení ZM : 

Zastupitelstvo města schvaluje výkup p.p.č. 735/17 v k.ú. Starý Harcov od Jana 
Červeně, Liberec XV – Starý Harcov za kupní cenu 34.300,-- Kč. 
  
Přílohy : 
Příloha č. 1. Vyznačení pozemku  v katastrální mapě + letecký snímek 
Příloha č. 2. Kopie GOP s vyznačením nově oddělené p.p.č. 735/17 
Příloha č. 3. Kopie žádosti pana Jana Červeně 
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Příloha č. 1.  Vyznačení pozemku  v katastrální mapě + letecký snímek 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 4 

Příloha č. 2. Kopie GOP s vyznačením nově oddělené p.p.č. 735/17 
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Příloha č. 3. Kopie žádosti pana Jana Červeně 
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II. PRODEJ 

 
1. kat. území :           Starý Harcov                         
 

zpracovala    : Ing. Jitka Píšová  

prodávané vodohospodářské dílo : vodovod ul. Kadlická, k.ú. Starý Harcov, Liberec  

výměra    :  PVC 110, PVC 90 o celkové délce 1.292 m  

budoucí vlastník    : Severočeská vodárenská společnost  a.s.   

účel    :  zajištění řádného provozování   

zákonná úprava                  : § 588  Obč. zákoníku 

 

prodejní cena : 168 000,- Kč 
 

Důvodová zpráva :   

Statutární město Liberec (SML) s použitím finančních prostředků Městského fondu rozvoje 
bydlení realizovalo výstavbu vodovodu v ul. Kadlická a Lukášovská v k.ú. Starý Harcov. 
Stavba byla dne 18.8.2008  zkolaudována dle kolaudačního rozhodnutí č.j. 
MML/ZPVU/Dal/142318/8-SZ 100267/07/4. Vzhledem k tomu Statutární město Liberec je 
akcionářem SVS a.s. a nemá oprávnění toto vodohospodářské dílo provozovat, byl podán  
SVS a.s. návrh na odkoupení tohoto zařízení pro jeho následné provozování. Návrh byl řádně 
projednán v komisi pro vodohospodářskou strategii a dne 9.12.2008 byl s kladným výsledkem 
projednán a schválen generálním ředitelem SVS a.s. za prodejní cenu 168 000,-Kč. Nyní 
odbor rozvojových projektů obdržel návrh kupní smlouvy, který je předkládán  radě města k 
odsouhlasení  a následně ke schválení zastupitelstvu města. 

Doporučení odboru : 

Odbor rozvojových projektů doporučuje schválení předloženého návrhu majetkoprávní 
operace s následným uzavřením Kupní smlouvy  mezi Severočeskou vodárenskou společností 
a.s.,  na straně jedné, Statutárním městem Liberec, na straně druhé.  
 
Návrh usnesení ZM : 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje  prodej vodohospodářského díla - 
vodovodu ul. Kadlická a Lukášovská v k.ú. Starý Harcov o celkové délce 1 292 m 
Severočeské vodárenské společnosti, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO 
49099469 za celkovou kupní cenu 168 000,- Kč, splatnou nejpozději do 30 dnů od nabití 
účinnosti uzavřené kupní smlouvy.  

 
Přílohy: 
Č. 1 – Oznamující dopis SVS a..a  č.j. SVS-TP/IVBA/96/2009  
Č.2. – Návrh kupní smlouvy  
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Příloha č. 1 - Oznamující dopis SVS a..a  č.j. AVA-TP/IVBA/96/2009  
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Příloha č. 2  - Návrh kupní smlouvy 
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III. SM ĚNA 
 
1. kat. území : Rochlice u Liberce pozemky p.č. 

1410/2, 1424/10, 1424/12, 1424/15 a 1426/2 
vzniklé na základě GP č. 1619-637/2006 ze dne 
5.12.2006 z pozemků p.č.1410/2, 1424 a 1426/2 

 v majetku družstva 
 

za 
 kat. území : Rochlice u Liberce pozemky p.č. 

1425/3, 1425/24, 1425/25, 1425/29, 1425/30, 1425/33, 
1425/34, 1425/36, 1425/38, 1425/41, 1425/44 
vzniklé na základě GP č. 1619-637/2006 ze dne 
5.12.2006 z pozemků p.č. 1425/3 a 1425/19 

   v majetku města  
 
zpracoval : Procházková  
druh pozemku : ostatní plocha za ostatní plocha, zastavěná plocha 
výměra : celkem 10824 m2  za 2875 m2  
žadatel : Bytové družstvo VLNAŘSKÁ, Masarykova 522/12,  Liberec 1 
IČ  : 254 74 995 
zákonná úprava : § 611  obč. zákoníku 
projednáno : RM 17.2.2009 - souhlas 

 
Stanovisko PS : 30.1.2009  
dílčí stanoviska : OM : bez připomínek 
  UK : souhlas 
 OD : bez připomínek 
  ZP : bez připomínek 
  SU : bez připomínek 
  PR : bez připomínek 
  SK : bez připomínek 
  TS : bez připomínek 
  TSML: bez připomínek  

 
Směna nemovitostí bez finančního dorovnání 

 
 
 
 
Důvodová zpráva : 
Na základě „Smlouvy o sdružení investorů“ z roku 2003, uzavřené mezi Statutárním městem 
Liberec (dále město) a Bytovým družstvem VLNAŘSKÁ (dále družstvo), došlo k výstavbě 
čtyř bytových domů, včetně příslušné technické infrastruktury.   
Podmínkou poskytnutí dotací bylo, že vlastníkem pozemků pro výstavbu bude město. Město 
tyto pozemky získalo darem. Po dokončení výstavby, vyhotovení geometrického 
oddělovacího plánu a vydání kolaudačního rozhodnutí dochází  k vzájemnému vypořádání 
pozemků.  
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Družstvo převede na město pozemky pod komunikacemi a město převede na družstvo 
pozemky vnitrobloků a zbytkové pozemky – zeleň okolo obytných domů. 
Pozemek p.č. 1426/2, které do svého vlastnictví přijímá město, je dle projektové dokumentace 
dotčen výstavbou tramvajové tratě do Rochlice v úseku „U Lomu – Dobiášova“.  
Smluvní strany se dohodly na uzavření směnné smlouvy, kdy družstvo převede na město 
pozemky pod komunikacemi  o celkové výměře 10824 m2 a město převede na družstvo 
pozemky v sousedství bytových domů – vnitrobloky a zbytkové pozemky o  celkové výměře 
2875 m2 , a to bez finančního dorovnání.  
 
Doporučení odboru :  
Odbor rozvojových projektů  doporučuje majetkoprávní vypořádání dle návrhu.  
 
Návrh usnesení ZM : 

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků bez finančního dorovnání : 
pozemky v majetku Bytového družstva VLNAŘSKÁ, Masarykova 522/12,  Liberec 1, IČ 
25474995:  
pozemek p. č. 1410/2,  ostatní plocha, ost. komunikace, o výměře 1592 m2; 
pozemek p. č. 1424/10,  ostatní plocha, manip. plocha, o výměře 482 m2; 
pozemek p. č. 1424/12,  ostatní plocha, ost. komunikace, o výměře 1376 m2; 
pozemek p. č. 1424/15,  ostatní plocha, zeleň, o výměře 22 m2; 
pozemek p. č. 1426/2,  ostatní plocha, ost. komunikace, o výměře 7352 m2; 
vše v katastrálním území Rochlice u Liberce, obec Liberec, které vznikly oddělením 
z původních pozemků p. č. 1410/2, 1424 a 1426/2 v katastrálním území Rochlice u Liberce, 
obec Liberec, na základě geometrického plánu č.1619–637/2006 vypracovaného dne 
5.12.2006. 
za pozemky v majetku Statutárního města Liberec, nám. E. Beneše 1. Liberec 1, IČ 
00262978 : 
pozemek p. č. 1425/3,  ostatní plocha, zeleň, o výměře 1436 m2; 
pozemek p. č. 1425/24,  ostatní plocha, zeleň, o výměře 41 m2; 
pozemek p. č. 1425/25,  ostatní plocha, zeleň, o výměře 40 m2; 
pozemek p. č. 1425/29,  zastavěná plocha, o výměře 446 m2; 
pozemek p. č. 1425/30,  ostatní plocha, ost. komunikace, o výměře 157 m2; 
pozemek p. č. 1425/33,  ostatní plocha, zeleň, o výměře 7 m2; 
pozemek p. č. 1425/34,  ostatní plocha, zeleň, o výměře 7 m2; 
pozemek p. č. 1425/36,  ostatní plocha, zeleň, o výměře 636 m2; 
pozemek p. č. 1425/38,  ostatní plocha, zeleň, o výměře 20 m2; 
pozemek p. č. 1425/41,  ostatní plocha, zeleň, o výměře 78 m2; 
pozemek p. č. 1425/44,  ostatní plocha, zeleň, o výměře 7 m2; 
vše v katastrálním území Rochlice u Liberce, obec Liberec, které vznikly oddělením 
z původních pozemků p. č. 1425/3 a 1425/19 v katastrálním území Rochlice u Liberce, obec 
Liberec, na základě geometrického plánu č.1619–637/2006 vypracovaného dne 5.12.2006. 
 
 

Přílohy : 
Příloha č. 1. : Ortofoto řešeného území a vyznačení současných vlastnických vztahů - 1.část  
Příloha č. 2. : Ortofoto řešeného území a vyznačení současných vlastnických vztahů - 2.část  
Příloha č. 3. : Geometrický plán č. 1619-637/2006 
Příloha č. 4. : GP č. 1619-637/2006 s vyznačením převáděných pozemků - 1.část  
Příloha č. 5. : GP č. 1619-637/2006 s vyznačením převáděných pozemků - 2.část  
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Příloha č. 1. : Ortofoto řešeného území a vyznačení současných vlastnických vztahů - 1.část  
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Příloha č. 2. : Ortofoto řešeného území a vyznačení současných vlastnických vztahů - 2.část  
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Příloha č. 3. : Geometrický plán č. 1619-637/2006 
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Příloha č. 4. : GP č. 1619-637/2006 s vyznačením převáděných pozemků - 1.část  

   převod na město 

 převod na družstvo  
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Příloha č. 5. : GP č. 1619-637/2006 s vyznačením převáděných pozemků - 2.část 

 

 
 


