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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  

 

6.  zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2009 

Bod pořadu jednání:        

 Tramvajová trať do Rochlice – smluvní vztahy 

 

Zpracoval: Ing. Martin Čech 

odbor, oddělení: rozvojových projektů 

telefon: 48 524 3575 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Tomáš Kubica 

Projednáno: radou města dne 16.6.2009 

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      

uzavření Smlouvy o spolupráci a smlouvu o smlouvě budoucí darovací se společnostmi Libe-
rec Real Estate, s.r.o., IČ: 26501210, se sídlem Týn 1049/3, 110 00 Praha 1, a Liberec Project 
s.r.o., IČ: 27232981, se sídlem: Týn 1049/3, 110 00 Praha 1, 
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Důvodová zpráva 
 

Město uzavřelo dne 11. dubna 2006 se společností Liberec Real Estate, s.r.o., IČ 26501210, 
se sídlem Týn 1049/3, 110 00 Praha 1 (dále jen LRE) Smlouvu o spolupráci, č. 7003/06/0040, 
schválenou usnesením rady města č. 52/06 ze dne 14.2.2006 (tuto i další smlouvy a dohody 
zmiňované v důvodové zprávě naleznete v přílohách). Společnost LRE měla v úmyslu reali-
zovat projekt „Promenáda“, který předpokládal výstavbu obchodního a zábavního centra, 
kruhové křižovatky u zastávky Textilana a další doprovodné infrastruktury. V této smlouvě se 
společnost LRE dále zavazuje vybudovat přes areál bývalé textilany dvoukolejnou tramvajo-
vou trať (dále jen TT) na své náklady (trasa TT viz příloha č. 1) a následně po kolaudaci tuto 
TT včetně pozemků pro TT směnit s městem za pozemky města dle znaleckého posudku 
v poměru 2:1 a město se dále zavázalo, že na své náklady odstraní stávající jednokolejnou TT 
kolem Textilany.  

Následně byla práva a povinnosti z této smlouvy převedena ze společnosti LRE na Promená-
da Liberec, s.r.o., IČ: 27232981, se sídlem Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 (dále 
jen Promenáda) Dohodou o převodu práv a povinností ze smlouvy o spolupráci 
č. 7003/06/0040 ze dne 11.4.2006 reg. č. 7003/06/0190 uzavřenou dne 27.11.2006 schválenou 
radou města dne 16.5.2006 usnesením č. 255/06. 

Na základě této dohody uzavřelo město s Promenádou dne 30.11.2006 Smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy směnné reg. č. 7003/06/0189, která byla schválena usnesením rady města 
č. 255/06 ze dne 16. května 2006, kde se zopakovala práva ze smlouvy uzavřené s LRE 
s upřesněním data,  do kdy má být TT zkolaudována (nejpozději do 30.6.2009). 

Vzhledem k tržnímu prostředí ve městě a k nastalé hospodářské krizi společnost Promenáda 
ustoupila od svého záměru (budování obchodního centra) a v současné době mění svůj podni-
katelský záměr. 

Dne 12.6.2009 byla oficiálně podána žádost na MML (návrh smlouvy a urbanisticko-
volumetrická studie ) a zároveň zahájena a vedena jednání se zástupci společnosti LRE s.r.o.a 
DPML a.s., kteří představili pracovní verzi svého nového podnikatelského záměru a předložili 
návrh Smlouvy o spolupráci a smlouvy budoucí kupní, která by zrušila předchozí uzavřené 
smlouvy / dohody a znovu stanovila práva a povinnosti města, společnosti LRE a Promenády 
(nyní  Liberec Project s.r.o., IČ 27232981, se sídlem: Týn 1049/3, 110 00 Praha 1 – dále jen 
LP).  

Urbanisticko-volumetrická studie byla již dříve pracovně projednávána, ve fázi rozpracova-
nosti, na odboru strategie a územní koncepce. Odbor strategie a územní koncepce má k před-
ložené pracovní studii řadu připomínek viz příloha č. 6. 

Nový projekt nyní znamená developerský projekt na pozemcích bývalé Textilany nebo even-
tuálně dalších pozemcích, jež budou rovněž předmětem územních a stavebních řízení, ve 
vlastnictví LRE a/nebo dalších osob pro účely bydlení, administrativy, maloobchodu, služeb 
nebo pro jiné účely (dále jen Projekt). Rozsah a základní specifikace projektu jsou popsány na 
základě předběžné zastavovací studie společnosti LRE na toto území a jedná se především o 
bytovou výstavbu. (pozn. tato studie do doby projednání v RM nebyla schválena a nebyly 
zapracovány připomínky odboru strategie a územní koncepce). V tomto návrhu se společnost 
LRE zavazuje umožnit Dopravnímu podniku města Liberce, a.s. (dále jen DPML), na jeho 
vlastní náklady realizovat nového vedení TT (jedná se o menší zábor – situace viz návrh 
smlouvy) přes pozemek bývalé Textilany nejpozději do 31. prosince 2012 a následně daruje 
městu pozemek pod touto TT – za předpokladu včasného vydání kolaudačního rozhodnutí na 
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TT, TT bude geometricky oddělena a bude platně a účinně přijata změna územního plánu pro 
Projekt LRE – (pozn. město nedokáže dopředu garantovat změnu územního plánu). V případě 
nezměnění územního plánu LRE městu neumožní vést TT přes tento prostor a nebude moci 
být zkolaudovaná i rozestavěná TT (pozn. na jeden pozemek, přes které je uvažováno nové 
vedení TT je i veden soudní spor mezi LRE a Jaroslavem Murdychem, který dne 21.8.2008 
podal žalobu na určení vlastnictví k pozemkům, bližší informace o probíhajícím sporu LRE 
neposkytla). Město se touto smlouvou mimo jiné zavazuje k součinnosti a vstřícnosti při změ-
ně územního plánu, vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, odstranit stávající 
jednokolejnou TT, realizovat přeložky inženýrských sítí v místech křížení s novým vedením 
TT, zajistí vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení na protihluková opatření pro 
Projekt LRE. Dále je město povinno koupit od společnosti LRE veškeré místní komunikace 
(vozovky, křižovatky a chodníky) a pozemky pod těmito komunikacemi, které vniknou při 
realizaci Projektu LRE v ceně 1,- Kč / předávaný úsek (pozn. zvýšení nákladů města na údrž-
bu komunikací).  

DPML je vázáno poskytovateli dotace realizovat stavbu TT z Fügnerovi do Rochlice – pokud 
nebude stavba realizována, nebude splněn účel poskytnutí dotace a bude se muset vrátit po-
skytnutá dotace včetně úroků na rekonstrukci Terminálu a na úsek v ul. Mlýnská. 

 

Rekapitulace situace: 

Původní záměr investora LRE v daném území (tj. výstavba obchodního centra) se postu-
pem času ukázal jako nerealizovatelný a to jak z hlediska jeho ekonomiky (konkurence), tak 
potřeb obyvatel města (momentální naprostý dostatek obchodních ploch).  

Zejména z tohoto důvodu přišel LRE se záměrem novým, na výstavbu převážně bytovou a 
související infrastrukturu. Proto bylo nutné uvažovat i o změně projektu TT. SML i DPML, 
jako pověřený investor výstavby TT zvažovali všechny související okolnosti, kterými jsou: 

1) přínos pro město (reálnost zastavění území, potřeba bytů,  

2) výstavba TT (potřeba dopravní obslužnosti sídliště Rochlice, neexistence jiné připra-
vené varianty výstavby, rozpracovanost celého projektu) 

3) dotace EU (již získaných 130 mil. Kč a možnost dalšího čerpání do roku 2013) 

Po vyhodnocení výše uvedených okolností bylo v DPML předběžně dohodnuto, že 
změna je reálná a pro všechny strany přínosná, i když přináší rizika, zejména termínová. 
Z nich může vyplynout i problémy s čerpáním a případným vracením EU dotací. K minimali-
zaci rizik je proto nutná a významná co největší spolupráce všech tří stran a také určitá vzá-
jemná vstřícnost, neboť prakticky nelze jednoduše a v rozumném čase podchytit všechny sou-
vislosti, jež mohou nastat. Cíle jednotlivých stran se liší, nicméně jsou na sobě závislí 
v realizaci svých plánů (např. investor potřebuje určité záruky realizovatelnosti záměru pro 
vlastníky prakticky ihned, DP prakticky okamžitou vstřícnost v souvislosti se stávající vý-
stavbou TT a koordinaci připravované výstavby, oproti tomu SML, jako partner a vlastník 
DPML má cíle dlouhodobé, kterými jsou vyřešení dopravní obslužnosti Rochlice a snahu o 
vhodnou přiměřenou zástavbu tohoto území). Je třeba, aby si všichni zainteresovaní uvědomi-
li i dynamiku realizace této změny a možnost různých úprav v průběhu přípravy i realizace 
Projektu. K tomu je třeba vytvořit prostor. 
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Závěr:  

V této fázi doporučujeme schválit navrženou Smlouvu o spolupráci a smlouvu o 
smlouvě budoucí darovací, přičemž přílohu smlouvy 1b, tj. studii zastavění území považovat 
za rámcovou, předběžnou a objemovou, o které se bude dále jednat a upřesňovat, co do 
podrobnosti i obsahu. Zásadní parametr projektu – zastavěné plochy (v příloze 1a) pak schvá-
lit v rozsahu 140 tis m2 jako maximální. 

 

 

Přílohy: 

1. Původní vedení tramvajové tratě 

2. Smlouva o spolupráci, č. 7003/06/0040 – město a LRE 

3. Dohoda o převodu práv a povinností ze smlouvy o spolupráci č. 7003/06/0040 ze dne 
11.4.2006 reg. č. 7003/06/0190 – LRE a Promenáda 

4. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy směnné reg. č. 7003/06/0189 – město a Prome-
náda 

5. Návrh Smlouvy o spolupráci a smlouvy budoucí kupní – město, LRE a LP 

6. Navržená urbanisticko-volumetrické studie včetně vyjádření odboru strategie a územní 
koncepce (pracovní verze) 
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Příloha č. 1 – Původní vedení tramvajové tratě 

 



HAVEL &&&& HOLÁSEK s.r.o.  Návrh ze dne 12.6.2009 
Advokátní kancelář 
  

T:\Odb_RP\!sdileny\01_PRACOVNÍ\ZASTUPITELSTVO\Z06_RP03_Tramvajová trat do Rochlice smluvní vztahy.doc 

Příloha č. 2 – Smlouva o spolupráci, č. 7003/06/0040 – město a LRE 
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