
 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

                 L I B E R E C  

 

7.  zasedání zastupitelstva města dne: 16.9. 2010 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Městský fond rozvoje  bydlení – přijetí daru inženýrské sítě (splašková 
kanalizace) v k.ú. Starý Harcov 

 
Zpracoval: Dagmar Salomonová    

odbor, oddělení: odbor rozvojových projektů 

telefon: 485 24 3579 

Schválil: vedoucí oddělení - 

 vedoucí odboru Ing. Tomáš Kubica, vedoucí odboru rozvojových projektů 

Projednáno: v radě města dne 31.8.2010 

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   
 

přijetí daru stavby nově vybudované splaškové kanalizace umístěné na pozemích parc. č. 68/1, 
parc. č. 90, parc. č. 495, parc. č. 499 a parc. č. 1298/1 v k.ú. Starý Harcov – ul. Na Skřivanech  
od pana Víta Rakušana,  460 15 Liberec 15. 
 
 
 

 
 

 



D ů v o d o v á    z p r á v a 
 

V souladu se Zásadami postupu statutárního města Liberec při financování a přípravě bytové 
výstavby na území města Liberec byla na akci „Prodloužení kanalizace – ulice Na 
Skřivanech“ v k.ú. Starý Harcov  poskytnuta z Městského fondu rozvoje bydlení finanční 
podpora ve výši 1,500.000,-- Kč. 
Příjemce dotace, pan Vít Rakušan, se zavázal, že po kolaudaci převede dokončenou stavbu 
splaškové kanalizace do vlastnictví statutárního města Liberec. 
 
Stavba splaškové komunikace byla realizována převážně na p.p.č. 68/1, 490, 495, 499 k.ú. 
Starý Harcov ve vlastnictví města ale současně byla touto výstavbou dotčena i p.p.č. 1298/1 
v k.ú. Starý Harcov ve vlastnictví pana Štěpána Dalibora. Darovací smlouva mezi městem a 
panem Rakušanem bude tedy uzavřena až poté, kdy bude ze strany pana Rakušana doložena 
podepsaná smlouva o věcném břemeni s panem Daliborem Štěpánem, jako povinným, ve 
prospěch SVS a.s., jako oprávněným, na výstavbou splaškové kanalizace dotčenou část p.p.č. 
1298/1. 
 
Dodavatelem stavby byla společnost IMSTAV Group s.r.o. a stavba byla zkolaudována 
kolaudačním rozhodnutím č.j. MML/ZPVU/On/184682/08-SZ 166981/08/3. 
 
Následně po dokončení převodu (daru) stavby splaškové kanalizace na město bude radě a 
zastupitelstvu města předložen návrh majetkoprávní operace na její prodej  Severočeské 
vodárenské společnosti, a.s..  
Prodej kanalizace je již se společností SVS a.s. předjednán a společnost potvrdila, že je 
připravena po doložení vlastnického vztahu města k nově vybudované kanalizaci včetně 
smlouvy o věcném břemeni na příslušnou část p.p.č. 1298/1 v k.ú. Starý Harcov tuto 
splaškovou kanalizaci od města odkoupit. 
 
 
 
Příloha : 
Příloha č. 1.  Kopie geodetického zaměření stavby kanalizace 



Příloha č. 1.  Kopie geodetického zaměření stavby kanalizace 

 


