
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

 

L I B E R E C  

I N F O R M A C E  

pro jednání zastupitelstva města dne 26. 5. 2011 

  Prodej pozemku p.č.288/1 a přístup na pozemky p.č.286, 287 a 
294/3, vše v k.ú. Františkov u Liberce      

 
Předkládá:  Bc. Jiří Šolc  – náměstek primátora 

  

Zpracovala:  Ivana Roncová – pověř. zast. ved. odboru majetku města 
  

telefon: 485 243 312  

 



Důvodová zpráva 
 

Pozemek p.č.288/1, k.ú. Františkov u Liberce byl zařazen do privatizačního procesu na 
základě žádosti vlastníka budovy na pozemku p.č.284, k.ú. Františkov u Liberce v roce 2006. 
Po schválení v orgánech statutárního města Liberec (SML) bylo vyhlášeno v termínu od 
4.9.2006 do 1.11.2006 výběrové řízení (VŘ) s právem přednosti vlastníků budov na 
pozemcích p.č.289, 286 a 284 za kupní cenu 145.000,- Kč. 

 
Do VŘ se přihlásily dvě fyzické osoby, manželé Löfflerovi (vlastníci budovy na 

pozemku p.č.284) a paní Křepelová (vlastník budovy na pozemku p.č.286). Na základě 
předložených cenových nabídek doporučila komise pro výběrová řízení dne 15.11.2006 
pořadí přihlášených zájemců: 1. manž.Löfflerovi za cenu 224.000,-Kč a 2.Olga Křepelová za 
cenu 150.000,-Kč, toto pořadí bylo i schváleno radou města dne 16.1.2007.  

 
Paní Křepelová nebyla spokojena s formou zajištění přístupu na pozemek p.č.287 a 

k inženýrským sítím na pozemku p.č.288/1, k.ú.Františkov u Liberce (závazek v kupní 
smlouvě) a požadovala před schválením prodeje v zastupitelstvu města zřízení věcných 
břemen přístupu a strpění inženýrských sítí. Na základě žádosti pí.Křepelové byla tato 
břemena zaměřena, radou města dne 13.3.2007 schválena. Paní Křepelové byla tato břemena 
dne 14.3.2007 nabídnuta k odkoupení za cenu 9.472,-Kč, což opět na jednání zastupitelstva 
města dne 26.4.2007 rozporovala a žádala o rozšíření břemene přístupu příjezdu o nájezdovou 
křivku umožňující vjezd nákladním automobilům. Žádosti pí.Křepelové bylo vyhověno, 
zaměřeno břemeno nové a za upravenou cenu 10.508,-Kč jí bylo dne 31.7.2007 nabídnuto, 
což nevyužila. Poté opět žádala o další břemena k inženýrským sítím. Tato břemena byla opět 
zaměřena a dne 21.3.2008 opět nabídnuta k prodeji. Cena všech břemen (rozšířeného příjezdu 
a na inženýrské sítě – vodovodní přípojky a elektropřípojky) činila 19.163,-Kč. Mezitím si pí. 
Křepelová několikrát stěžovala na platnost výběrového řízení a přístupy ke svým pozemkům, 
tyto stížnosti prověřoval i kontrolní výbor zastupitelstva města, který v závěru kontrolní 
zprávy ze dne 23.4.2008 konstatoval mimo jiné, že práva majitelky pozemku p.č.286 nebyla 
narušena a doporučil předložit majetkoprávní operaci – prodej pozemku p.č.288/1, k.ú. 
Františkov u Liberce zastupitelstvu města až po zanesení předmětných věcných břemen 
přístupu a příjezdu a strpění inženýrských sítí do katastru nemovitostí, což do dnešního dne 
nebylo učiněno, neboť pí. Křepelová tato břemena nezaplatila. Od března 2008 je vyvíjen tlak 
pí.Křepelové o uznání průchodu po pozemku p.č.288/1, k.ú.Františkov u Liberce jako účelové 
komunikaci a též zpochybňování nepřístupnosti pozemku p.č.288/1 zajištěného oplocením, 
které bylo postaveno v průběhu 80.let minulého století a jehož vlastníkem je SML.V 
souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi byly na SML podány paní Křepelovou žaloby: 
jedna na přístup k pozemkům žalobkyně – uznání účelové komunikace a druhá na vyvlastnění 
tohoto pozemku. Tyto žaloby v současné době probíhají. 

 
Dne 8.3.2011 byla SML doručena od právníka pí.Křepelové, Mgr.Martina Kašpara, 

výzva ke smírnému řešení ve věci přístupu na pozemky p.č.286, 287 a 294/3 v k.ú. Františkov 
u Liberce, jimi navrhovaná řešení pro SML jsou nevýhodná a nepřijatelná, vzhledem ke 
skutečnosti, že výběrové řízení na pozemek p.č.288/1, k.ú. Františkov u Liberce je platné a 
nebylo nikdy zrušeno. Nabídka k prodeji pozemku p.č.288/1 za nabízenou cenu 622.860,-Kč 
příp. dle znaleckého posudku, je tudíž pouze hypotetická a nelze ji fakticky využít. Druhý 
návrh na výkup pozemků p.č.286, 287 a 294/3 a torza budovy na pozemku p.č.286, vše 
v k.ú.Františkov u Liberce dle znaleckého posudku, kdy jsou pro SML tyto nemovitosti 
nevyužitelné k jeho činnosti, je z hlediska ekonomického nerealizovatelné a zbytečné. 



Odbor majetku města doporučuje v podané žalobě pokračovat, neboť nedošlo k žádné 
podstatné změně, která by měla vliv na ukončení soudního řízení, výherce výběrového řízení 
odstoupit z tohoto řízení nehodlá  a paní Křepelová nemá zájem si dokoupit věcná břemena, 
která by jí zajistila přístup k jejím pozemkům.  

 



 
 







 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 


