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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 :  24.6. 2010 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: 

 
Zpracoval: Dagmar Salomonová, odbor rozvojových projektů                

Irena Procházková, odbor rozvojových projektů            

odbor, oddělení: odbor rozvojových projektů 

telefon: 485 24 3579, 485 24 3510 

Schválil: vedoucí oddělení - 

 vedoucí odboru Ing. Tomáš Kubica, vedoucí odboru rozvojových projektů 

Projednáno: v radě města dne 1.6. 2010  

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 pozemku 
II.  Výkup 
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I.  BEZÚPLATNÝ  PŘEVOD  POZEMKU  
 
1. kat. území  : Rochlice u Liberce, p.p.č. 1583/13 
 
    zpracoval   :   Dagmar Salomonová 
    druh pozemku/využití :   ostatní plocha/jiná plocha 
    převodce   :   České republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech  

    majetkových,  Rašínovo nábřeží 390/42,  
    128 00 Praha 2 – Nové Město 

    IČ    :   69797111  
    zákonná úprava                  :   zák.č.  219/2000 Sb.,  § 5  
    projednáno    :   RM 1.6.2010 - souhlas 

 
 
 

Důvodová zpráva :   
 
Statutární město Liberec v rámci naplňování projektu Regenerace sídliště Rochlice, který je 
jedním ze sledovaných cílů Strategického plánu města Liberec a jedním z projektů vycházejících 
ze závěrů Koncepce bytové politiky města Liberec schválené v roce 2001, postoupilo již v roce 
2007 na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových žádost o bezúplatný převod p.p.č. 
1583/13 v k.ú. Rochlice u Liberce. Jedná se o pozemkovou parcelu o výměře 378 m2, která je 
zahrnuta do 4. etapy projektu Regenerace sídliště Rochlice. 
Dopisem ze dne 13.5.2010 byla na odbor rozvojových projektů postoupena zpráva o schválení 
bezúplatného převodu p.p.č. 1583/13 v k.ú. Rochlice u Liberce z vlastnictví České republiky do 
vlastnictví statutárního města Liberce včetně návrhu příslušné smlouvy. 
Tímto je návrh majetkoprávní operace – nabytí majetku p.p.č. 1583/13 v k.ú. Rochlice u Liberce 
za účelem přípravy realizace 4. etapy projektu Regenerace sídliště Rochlice předložena radě a 
zastupitelstvu města ke schválení. 
 
 
 

Návrh usnesení ZM :  

Zastupitelstvo města  schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1583/13 v k.ú. Rochlice u 
Liberce z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČ : 
69797111 do vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 
1,  IČ : 262 978. 
 
 
 
 
 

Přílohy : 

Příloha č. 1.   Pozemek p.č. 1583/13 v k.ú. Rochlice u Liberce určený k převodu na města  
                       zakreslené v katastrální mapě 
Příloha č. 2.   Návrh smlouvy o bezúplatném převodu p.p.č. 1583/13 v k.ú. Rochlice u Liberce 
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Příloha č. 1.   Pozemek p.č. 1583/13 v k.ú. Rochlice u Liberce určený k převodu na města  
                       zakreslené v katastrální mapě 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 4 

 
Příloha č. 2.   Návrh smlouvy o bezúplatném převodu p.p.č. 1583/13 v k.ú. Rochlice u Liberce 
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II.  VÝKUP 
 

 
1. kat. území : Rochlice u Liberec  p.p.č.  484/7,  
    oddělena z původní p.p.č. 484/7 dle GP č. 1877-58/2009 
 
zpracovala : Procházková  
druh pozemku : ostatní plocha 
výměra : 934  m2    

vlastník : Nisa OC s.r.o., Jiráskovo náměstí 1981/6, 120 00 Praha 2 
IČ : 289 50 941 
účel : majetkoprávní vypořádání na základě smlouvy o spolupráci -  
  pozemek pod kruhovým objezdem  
projednáno : RM 1.6.2010 - souhlas 
 

 

Kupní cena celkem   10.000,- Kč 
 
Důvodová zpráva : 
 
Dne 18.6.2008 byla uzavřena mezi statutárním městem Liberec a NISA – obchodní společností 
s.r.o. „Smlouva o spolupráci“, týkající se akce „ Výstavba kruhového objezdu“.  
Z důvodu zvýšeného nárůstu dopravního zatížení v rámci realizace projektu „NISA Center 
Liberec – Rekonstrukce a dostavba“  bylo naplánováno vybudování kruhového objezdu.  
Investorem akce „ Výstavba kruhového objezdu“ byla společnost Nisa.  
Součástí výše uvedené smlouvy je i závazek smluvních stran po dokončení stavby  uzavřít kupní 
smlouvu, kterou statutární město Liberec vykoupí část pozemku p.č. 484/7 v k.ú. Rochlice u 
Liberce, na kterém se stavba kruhového objezdu částečně nachází a je ve vlastnictví  společnosti 
NISA. Z původního pozemku p.č. 484/7 o výměře 1127  m2   byla oddělena dle geometrického 
plánu č. 1877-58/2009 z 13.5.2010 dotčená část o výměře  934  m2 . Zbylá část stavby kruhového 
objezdu na nachází na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Liberec. Ve smlouvě o 
spolupráci byla stanovená pevná cena za výkup pozemku ve výši 10.000,- Kč. V současné době 
je pozemek p.č. 484/7 v k.ú. Rochlice u Liberce zapsán v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 
pro společnost Nisa OC s.r.o., Jiráskovo náměstí 1981/6, 120 00 Praha 2, na pozemku je zapsáno 
věcné břemeno pro Severočeskou vodárenskou společnost a.s..  
 
 
Návrh usnesení ZM: 
 
Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku p.č. 484/7 o výměře 934 m2, oddělen dle GP 
č. 1877-58/2009, z původní p.p.č. 484/7 v k.ú. Rochlice u Liberce, od společnosti Nisa OC 
s.r.o., se sídlem Jiráskovo náměstí 1984/16, 120 00 Praha 2,  IČ  289 50 941 za kupní cenu 
10.000,- Kč.   

 

Přílohy : 
Příloha č. 1. : Kopie části katastrální mapy 
Příloha č. 2. : Geometrický plán č. 1877-58/2009, oddělující pozemek určený k převodu. 
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Příloha č. 1  :   Kopie části katastrální mapy 
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Příloha č. 2 : Geometrický plán č. 1877-58/2009, oddělující pozemek určený k převodu. 
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