
 

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. 06. 2010 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 5. zasedání zastupitelstva města, kte-
ré se konalo dne 27. května 2010 

 

Zpracoval: Tereza Babíčková, organizační oddělení 

odbor, oddělení: kancelář tajemníka – organizační oddělení 

telefon: 48 524 4835 

Schválil: vedoucí oddělení  

 tajemník MML JUDr. Marek Řeháček, tajemník MML 

Projednáno: JUDr. Marek Řeháček, tajemník MML 

Poznámka: - 

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

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

b e r e   n a   v ě d o m í      

vyřízení podnětů a dotazů z 5. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo dne  
27. května  2010. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Liberci dne 21. června 2010 

 
 
 
Vážený pane zastupiteli, 
 
z pověření Rady města Liberce bych Vám rád zodpověděl Váš dotaz vznesený na 5. zasedání 
Zastupitelstva města Liberec dne 27. května 2010 v bodě 19 – Informace, dotazy a podněty 
zastupitelů, zda Statutární město Liberec odpovídá za uvolnění žulového bloku na ulici Dr. 
Milady Horákové, případně za vymáhání ušlého zisku ze strany benzinové pumpy. 
 
Ke zřícení části skalního masivu nad prostorem benzinové pumpy OMV na ulici Dr. Milady 
Horákové došlo 15. března 2010, provozovatel bezprostředně poté areál uzavřel. Přestože byl 
Magistrát města Liberec o situaci informován, nebyl a není z hlediska výkonu samostatné 
působnosti Statutárního města Liberec v této věci nijak kompetentní. Pozemek p. č. 3809/2 
v k.ú. Liberec, na němž se větší část skalního masivu nachází a odkud došlo k pádu žulových 
bloků, je ve vlastnictví OMV Česká republika, s.r.o. Ani okolní pozemky p.č. 3810/1, 3810/2, 
3810/3, 3807, 3811 nepatří Statutárnímu městu Liberec. Z tohoto důvodu není v tomto případě 
město odpovědno ani za škodu, ani za ušlý zisk.  
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Jiří Šolc 
Krokova 213/12 
460 07  Liberec VII 


