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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  

 

9.  zasedání zastupitelstva města dne: 29.10. 2009 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Majetkoprávní operace – Odbor rozvojových projektů 

 
Zpracoval: Dagmar Salomonová, odbor rozvojových projektů                     

Ing. Jitka Píšová, odbor technické správy veřejného majetku    

odbor, oddělení: odbor rozvojových projektů, odbor tech. správy veřejného majetku 

telefon: 485 24 3579 

Schválil: vedoucí oddělení - 

 vedoucí odboru Ing. Tomáš Kubica, vedoucí odboru rozvojových projektů 

Projednáno: v radě města dne 20.10.2009  

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.          Bezúplatný převod 
II.  Prodej  
III.  Směna 
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I. BEZÚPLATNÝ  P ŘEVOD 
 
1. kat. území  : Růžodol I,  p.p.č. 1293/6, 1294/6, 1294/5, 1302/32,    
                                            1302/33, 1302/35, 1293/48  a  nově vzniklé  p.p.č.      
                                            1293/49, 1293/50 a 1293/51 oddělené z p.č. 1293/46            
                                            a p.p.č. 1294/13 oddělená z p.p.č. 1294/11 a to vše  
                                            na základě GP č. 1070-669/2009 
 
    zpracoval   :   Salomonová 
    druh pozemku/využití :   ost. pl./ost. kom., ost. pl./jiná pl., trvalý travní porost 
    nabyvatel   :   Pozemkový fond ČR, U Nisy 6a, Liberec 3 
    IČ    :   45797072  
    zveřejněno   :   18.9. – 5.10.2009 
    zákonná úprava   :   zák.č.  95/1999 Sb.,  § 5 – pozemky určené k realizaci  
                                        veřejně prospěšné stavby – vypořádání stavby 
    projednáno                         :  RM 20.10.2009 - souhlas  
       

Důvodová zpráva :   

Zákon č. 95/1999 Sb, § 5 o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků 
z vlastnictví státu a ve správě Pozemkového fondu ČR na obce umožňuje Statutárnímu městu 
Liberec požádat o bezúplatný převod pozemků, které jsou územním plánem určeny k realizaci 
bydlení, veřejně prospěšných staveb, zeleně a nově i pozemky pod komunikacemi se zpevně-
ným povrchem.  

V roce 2005 PF ČR převedl do vlastnictví města pozemky o které město žádalo z důvodu rea-
lizace veřejně prospěšné dopravní stavby „D 14 průmyslová zóna Růžodol – Sever“.  
V současné době je již stavba přístupové komunikace zcela dokončena a slouží svému účelu. 

Původním převodem pozemků z vlastnictví PF ČR do vlastnictví města byla zasažena zejmé-
na zahrádkářská kolonie jejíž zástupci nyní požádali město o konečné pozemkové vypořádání 
výše uvedené stavby komunikace tak, aby následně mohlo dojít i k převodu celé navazující 
lokality pozemků, které zahrádkáři užívají, do majetku zahrádkářského svazu, což však PF 
ČR podmiňuje prvotním vypořádáním pozemků s městem. 

Povinnost převést pozemky, nebo jejich části, které nebyly zastavěny veřejně prospěšnou 
stavbou  je město podle zákona č. 95/1999 Sb. povinno za stejných podmínek, za jakých byly 
na město převedeny, tj. bezúplatně. 

Předložený zpětný převod pozemků do vlastnictví ČR PF se týká pouze těch ploch, které již 
opětovně zahrádkáři užívají s tím, že pozemky pod nově vybudovanou stavbou, tj. komunika-
ce včetně chodníků a protihlukových zdí zůstávají ve vlastnictví města. 

 

Návrh usnesení ZM :  

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 1293/6, 1294/6, 1294/5, 
1302/32, 1302/33, 1302/35, 1293/48  a  nově vzniklých  pozemků p.č. 1293/49, 1293/50 a 
1293/51 oddělené na základě GP č. 1070-669/2009 z p.č. 1293/46 a pozemku p.č. 1294/13 
oddělený na základě GP č. 1070-669/2009 z pozemku p.č. 1294/11 vše v k.ú. Růžodol I. z 
vlastnictví  Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1,  IČ: 00262978 
do vlastnictví  Pozemkového fondu ČR,  se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, 
IČ: 45797072.
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Příloha č. 1.  návrh GOP s vyznačením pozemků určených ke zpětnému převodu na PF ČR 
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Příloha č. 2.  kopie lokality z kat. mapy (širší vztahy) s vyznačením řešené části, tj. nově vybudovaná ul. Sousedská   
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Příloha č. 3.  Kopie listu vlastnictví s vyznačením nabývacího titulu pro město 
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II. PRODEJ   
 
1.    kat. území : Liberec  p.p.č.  410/1 
 
Zpracoval :  Salomonová 
druh pozemku : zast. plocha a nádvoří 
výměra celkem : 20 m2  
žadatelé - manželé : Tomáš Vlk,  Liberec   
rok narození :  
                                            Barbora Vlková,  Liberec  
rok narození :  
účel převodu : pozemek pod garáží ve vlastnictví žadatelů  
zveřejněno : 18.9. – 5.10.2009 
zákonná úprava : § 588 a násl. Obč. zákoníku 
projednáno             :  RM 20.10.2009 - souhlas 
 

Kupní cena :  40.000,- Kč,   tj. 2.000,-- Kč/m2 

 
Důvodová zpráva : 
 
Manželé Vlkovi koupili v roce 2004 stavbu garáže umístěnou na pozemku p.č. 410/1 v k.ú. 
Liberec, který je ve vlastnictví města. Opakované žádosti manželů Vlkových na odprodej  
pozemku p.č. 410/1 v k.ú. Liberec nebylo ze strany města vyhověno s odůvodněním, že se 
v předmětné lokalitě připravuje investiční záměr dostavby bloku mezi Sokolovským náměs-
tím, Malým náměstím a ulicí u Křížového kostela.  
S investorem dostavby, společností SOKOLÁK COMPANY, s.r.o., kterou zastupitelstvo 
města schválilo na základě zveřejněného výběrového řízení, byla uzavřena smlouva o nájmu a 
koupi najaté věci, kdy v předmětu nájmu a budoucího prodeje byla uvedena i p.p.č. 410/1. 
V současné době již investor získal pravomocné územní rozhodnutí ze kterého vyplývá, že 
připravovaná dostavba bloku nezasahuje do výše uvedené stavby garáže umístěné na p.p.č. 
410/1. Manželé Vlkovi tedy znovu oslovili město, aby jim bylo umožněno sjednocení stavby 
a pozemku. Následným projednáním se společností SOKOLÁK COMPANY, s.r.o. došlo 
k dohodě na základě které investor souhlasí s vynětím pozemku p.č. 410/1 v k.ú. Liberec 
z uzavřené smlouvy a jeho prodejem manželům Vlkovým. 
Kupní cena za pozemek pod garáží vychází z částky za kterou již odbor majetku města prode-
je pozemků pod garážemi v dané lokalitě realizoval (v letošním roce se jedná např. o p.p.č.  
401/2 v k.ú. Liberec), tj. 2000,-- Kč/m2, což činí celkem 40.000,-- Kč. 
K uvedené kupní ceně dále ještě uvádíme, že vynětím p.p.č. 410/1 z uzavřené smlouvy o 
nájmu a koupi najaté věci nedochází k úpravě, tj. snížení původně dohodnuté celkové kupní 
ceny za pronajaté pozemky určené pro dostavbu výše uvedeného bloku. 
 

Návrh usnesení ZM : 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.p.č. 410/1 v k.ú. Liberec do SJM Vlk Tomáš, 
bytem Liberec I  a JUDr. Vlková Barbora, bytem Liberec I  za kupní cenu 40.000,-- Kč. 

 
 
Přílohy :  
Příloha č. 1. Vyznačení p.p.č. 410/1 v k.ú. Liberec v katastrální mapě 
Příloha č. 2. Podklady připravované dostavby bloku z dokumentace pro ÚR 
Příloha č. 3. Kopie pravomocného územního rozhodnutí na dostavbu bloku 
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Příloha č. 1. Vyznačení p.p.č. 410/1 v k.ú. Liberec v katastrální mapě 
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Příloha č. 2. Podklady připravované dostavby bloku z dokumentace pro ÚR 
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                Pohled ze Sokolovského náměstí 
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Příloha č. 3. Kopie pravomocného územního rozhodnutí (výřez) na dostavbu bloku  
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III. SM ĚNA  

1.     kat. území : Dolní Hanychov  p.p.č. 184/7 v majetku žadatele  

za 

 kat. území : Dolní Hanychov  p.p.č. 186/6  v majetku města 
 
zpracoval : Ing. Jitka Píšová, Dagmar Salomonová    
druh pozemku : trvalý travní porost   
výměra : 9 m2 za 13 m2   

žadatel :  Taťána Hrubá, Vratislavice nad Nisou   
účel          :  majetkoprávní vypořádání pozemků - komunikace ul. Písecká   
zákonná úprava      : § 611  obč. zákoníku 
cena dohodou :  směna bez doplatku  
nemovitost žadatele         p.p.č. 184/7 -  13 m2 – zahrada    
nemovitost města             p.p.č. 186/6 -   9 m2 – trvalý travní porost     
projednáno       :  RM 20.10.2009 - souhlas 
 
 
Důvodová zpráva : 

Na základě předchozích jednání Statutární město Liberec (SML)  přistoupilo na návrh směny 
pozemku s paní Taťánou Hrubou.  
Geometrickým zaměřením komunikace ul. Písecká (k.ú. Dolní Hanychov) bylo zjištěno, stav-
ba zasahuje celý pozemek 184/7, který je ve vlastnictví paní Taťány Hrubé.  Směna je prová-
děna za účelem získání výše uvedeného pozemku tj.  p.p.č. 184/7 o celkové výměře 13 m2, 
zahrada v k.ú. Dolní Hanychov, obec Liberec. Na tomto pozemku je vybudována komunikace  
(zatím nezkolaudovaná).  Snaha SML je, aby  inženýrské sítě byly na pozemcích ve vlastnic-
tví města nikoliv soukromé osoby. SML přistoupilo na návrh směny tohoto  pozemku za  
p.p.č. 186/6  o výměře 9 m2, trvalý travní porost  v k.ú. Dolní Hanychov, obec Liberec, který 
je ve vlastnictví SML. Směnou těchto pozemků dojde k majetkoprávnímu  vypořádání daných 
pozemků tak, aby komunikace byla na pozemku ve vlastnictví SML. Na pozemku p.č.184/7, 
komunikace vybudována není. Radě města je předkládán návrh Směnné smlouvy bez doplat-
ku, která je ze strany paní Taťány Hrubé potvrzen.     
V souladu se zákonem byl návrh této majetkoprávní operace zveřejněn na úřední desce.  

Doporučení odboru :  

Odbor rozvojových projektů doporučuje, aby byla s paní Taťánou Hrubou uzavřena  Směnná 
smlouva.  
 

Návrh usnesení ZM: 

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku  p.č. 186/6, trvalý travní porost o celko-
vé výměře 9 m2 v k.ú. Dolní Hanychov, obec Liberec ve vlastnictví Statutárního města 
Liberec za pozemek p.č.  184/7, zahrada o celkové výměře 13 m2  v k.ú. Dolní Hanychov, 
obec Liberec ve vlastnictví paní Taťány Hrubé, bytem Liberec 30 – Vratislavice nad 
Nisou.  
 
Přílohy: 

Příloha č. 1. Směnná smlouva potvrzená paní Taťánou Hrubou  
Příloha č. 2. Situační výkres   
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Příloha č. 2  - Situační výkres  
 

 
 


