
 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

3.  zasedání zastupitelstva města dne: 31. 3. 2011 

Bod pořadu jednání:       

Převzetí stavby komunikace s příslušenstvím a s tím související majetkoprávní 
vypořádání formou daru – Rybízová ulice 

 

 

Zpracoval: Mgr. Eva Bulířová 

odbor, oddělení: Odbor majetku města, oddělení majetkových vypořádání 

telefon: 48 524 3312 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ivana Roncová, pověřená zastupováním vedoucího odboru 
majetku města 

Projednáno: RM 15.3.2011 

Poznámka:       
 
Předkládá: 

 

Mgr. Jan Korytář v. r. 
primátor města 

 
 

PhDr. Jaromír Baxa,  
náměstek primátora  

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e

převzetí stavby komunikace s příslušenstvím na pozemcích p.č. 985/15, 985/16 a 985/33, k.ú. 
Krásná Studánka a uzavření darovací smlouvy na převodem pozemků p.č. 985/15, 985/16, 
985/33, k.ú. Krásná Studánka, se Stavebním družstvem Studánka, Letná 566/29, Liberec 12, 
IČ: 25037773. 
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Dotčené pozemky: 
 
katastrální území p.č. druh pozemku výměra (m2) vlastník 
 
Krásná Studánka 

 
985/15 

ostatní plocha – 
ostatní komunikace 

 
1369 

Stavební družstvo 
Studánka 

  
985/16 

ostatní plocha – 
ostatní komunikace 

 
1785 

Stavební družstvo 
Studánka 

  
985/33 

 
orná půda 

 
47 

Stavební družstvo 
Studánka 

 
 
Pozemky p.č. 985/15, 985/16, 985/33 ve vlastnictví žadatele, celková výměra 3201 m2. 
 
Využití dle územního plánu: stabilizované polyfunkční plochy bydlení čistého, komunikace 
 
Závazky a břemena: VB chůze a jízdy na pozemcích p.č. 985/15 a 985/33 ve prospěch vlast-
níka pozemků p.č. 392, 437, 985/42, 985/43 
 
Zákonná úprava: § 628 Obč. zákoníku 
  

Náklady spojené s realizací hradí žadatel 
 
Stanovisko PS:    31.1.2011  
dílčí stanoviska: UK: souhlas 
  RP: souhlas 
  KS: souhlas 
  OD: souhlas 
  ZP: upozornění: na uvedených pozemcích je uložen vodovodní řád 
  SK: souhlas 
  TS:  souhlas  
 
 
Důvodová zpráva: 
Stavební družstvo Studánka vybudovalo na své náklady na pozemcích p.č. 985/15, 985/16 a 
985/33, k.ú. Krásná Studánka, infrastrukturu v lokalitě rodinných domů – Rybízová ulice. 
Jedná se o inženýrské sítě a komunikaci s příslušenstvím, která plní funkci veřejné komunika-
ce. Inženýrské sítě byly podle vyjádření Stavebního družstva Studánka předány do správy 
příslušným správcům inženýrských sítí. 

Odbor technické správy veřejného majetku, který si převzal od Stavebního družstva Studánka 
požadované podklady, nemá (na základě vyjádření ze dne 22.11.2010) připomínky k převzetí 
stavby komunikace do vlastnictví a správy Statutárního města Liberec. Při místním šetřením 
nebyly zjištěny zjevné závady, které by bránily dopravnímu provozu.  

Na uvedenou stavbu komunikace byl vydán dne 16.11.2005 „Kolaudační rozhodnutí“         
pod č.j. SUUR/7120/050394/2005-Vá/KR. 

Majetkoprávní vypořádání stavby komunikace (převedení stavby komunikace včetně pozem-
ků na Statutární město Liberec) je jedním z podkladů pro vydání rozhodnutí o zařazení komu-
nikace do sítě místních komunikací. 

Odbor majetku města doporučuje majetkoprávní vypořádání stavby komunikace formou 
daru. Předmětem darovací smlouvy bude stavba komunikace včetně příslušenství (chodníky, 
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uliční zeleň, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení) společně s pozemky pod touto komuni-
kací.  

Po majetkoprávním vypořádání bude komunikace s příslušenstvím předána do správy a údrž-
by odboru technické správy veřejného majetku. 

 

Přílohy:  

zákres v katastrální mapě  

kolaudační rozhodnutí ze dne 16.11.2005 

fotodokumentace 

žádost
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