
 

 

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: 8. 9. 2011 

Bod pořadu jednání:       

Převzetí stavby komunikace na pozemku p.č. 605/15 v k.ú. Doubí u Liberce a s tím 
související majetkoprávní vypořádání formou daru – Obilná 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 30.8.2011 

Poznámka:       
 
Předkládá: 

 

Martina Rosenbergová v.r. 
primátorka města 

 
 

Bc. Jiří Šolc v.r., náměstek primátorky města 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e

převzetí stavby komunikace na pozemku p.č. 605/15, k.ú. Doubí u Liberce, a uzavření daro-
vací smlouvy na převod pozemku p.č. 605/15, k.ú. Doubí u Liberce, se společností Hoffmann 
a Žižák spol. s r.o., č.p. 255, Zápy, IČ: 62957813. 
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Dotčený pozemek: 
 
katastrální území p.č. druh pozemku výměra (m2) vlastník 
 
Doubí u Liberce 

 
605/15 

ostatní plocha – 
ostatní komunikace 

 
203 

Hoffmann a Žižák 
s.r.o. 

 
 
Využití dle územního plánu: návrhová plocha pracovních aktivit – plochy drobné výroby, 
sklady, živnostenské provozovny, stavebnictví; část komunikace 
 
Závazky a břemena: věcné břemeno ve prospěch společnosti RWE GasNet s.r.o. 
 
Zákonná úprava: § 628 Obč. zákoníku 
  

Náklady spojené s realizací hradí žadatel 
 
Stanovisko PS:   10.8.2011  
dílčí stanoviska: UK: souhlas 
  RP: souhlas 
  KS: souhlas 
  OD: souhlas 
  ZP: souhlas 
  SK: souhlas 
  TS:  souhlas  
 
Důvodová zpráva: 

Společnost Hoffmann a Žižák, spol. s r.o., v roce 2008 na své vlastní náklady rekonstruovala, 
stavebně upravovala a rozšiřovala část veřejné komunikace v Obilné ulici. Na uvedenou stav-
bu komunikace byl vydán dne 11.7.2008 „Kolaudační souhlas s užíváním stavby“ pod č.j. 
SUUR/7120/109434/08-Vá/KS. Tato komunikace zasahuje také na pozemek p.č. 605/15 
v k.ú. Doubí u Liberce, který je ve vlastnictví výše uvedené společnosti. 

Odbor technické správy veřejného majetku, který si převzal od společnosti Hoffmann a Žižák, 
spol. s r.o. požadované podklady a provedl místní šetření, nemá (na základě vyjádření ze dne 
18.4.2011) připomínky k převzetí pozemku p.č. 605/15 v k.ú. Doubí u Liberce včetně stavby 
komunikace do vlastnictví a správy Statutárního města Liberec. 

Odbor majetku města doporučuje majetkoprávní vypořádání stavby komunikace formou 
daru. Předmětem darovací smlouvy bude pozemek p.č. 605/15 v k.ú. Doubí u Liberce včetně 
stavby komunikace na tomto pozemku.  

Po majetkoprávním vypořádání bude komunikace předána do správy a údržby odboru tech-
nické správy veřejného majetku. 

 

Přílohy:  

zákres v katastrální mapě  

kolaudační souhlas ze dne 11.7.2008 

fotodokumentace 

žádost



 

 



 



 



 

 



 

 
 

 


