
 

 

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: 8.09.2011 

Bod pořadu jednání:  

Věc:  :  Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů 

 

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   30.08.2011 

Poznámka: - 

Předkládá:  Lukáš Martin 
 náměstek primátorky města 

 
 
 
 
Návrh usnesení 
 
Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e 

dar stavby bez čp/če na pozemku parc.č. 2576/3 (LV 3160), parc.č. 2578/3 (LV 3160) a 
parc. č. 2577/1, způsob využití jiná stavba a pozemků parc. č. 2577/1 o výměře 108 m2 a 
parc. č. 2577/2 o výměře 100 m2 vše v k.ú. Vratislavice, obec Liberec, Pavlu 
Vodseďálkovi,  463 11 Liberec XXX. 

 

 



DAR   POZEMKU  

 

1. kat. území : Vratislavice nad Nisou, objekt bez čp/če na pozemku parc.č. 
2576/3 (LV 3160), parc.č. 2578/3 (LV 3160) a 2577/1, způsob 
využití jiná stavba a pozemky parc. č. 2577/1 o výměře 108 m2 a 
parc. č. 2577/2 o výměře 100 m2 

 
zpracovala : Salomonová  
žadatel : Pavel Vodseďálek,  463 11 Liberec XXX  
účel :  scelení nemovitostí na základě uzavřené smlouvy o budoucí  
                                           darovací smlouvě 
zveřejněno :  1.8.2011 –   14.8.2011 
zákonná úprava : § 628  obč. zákoníku 
projednáno :  RM 30.8.2011 - souhlas  
 
 

Důvodová zpráva :   

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 26.5.2011 přijetí daru stavby bez čp/če 
na pozemku parc.č. 2576/3 (LV 3160), parc.č. 2577/1 (LV 1027) a parc.č. 2578/3 (LV 3160), 
způsob využití jiná stavba a pozemků parc. č. 2577/1 o výměře 108 m2 a parc. č. 2577/2 o 
výměře 100 m2 vše v k.ú. Vratislavice nad Nisou, obec Liberec od Libereckého kraje. 
Předmětná stavba byla v minulosti součástí původního areálu Odborného učiliště a Praktické 
školy, kdy byla využívána jako dílna a sklad.  
Areál učiliště sestávající z objektu č.p. 185 Kunratická ul. včetně pozemku parc. č. 2576 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou byl na město převeden v rámci konsolidace majetkoprávních 
vztahů mezi SML a KÚ LK v roce 2006 a to bez výše uvedené stavby bez čp/če včetně 
příslušného pozemku. Důvodem vyřazení stavby z převodu na město byla skutečnost,  že tato 
nemovitost, umístěná na částech pozemků celkem tří různých vlastníků  (SML, PF ČR a KÚ 
LK), nebyla zapsána v katastru nemovitostí. KÚ LK  přislíbil, že po majetkovém dořešení 
bude tato stavba včetně příslušného pozemku ve vlastnictví KÚ LK dodatečně bezúplatně 
převedena na město. 
 
Následně byl městem získaný objekt č.p. 185  Kunratická ul. včetně pozemku p.č. 2576  v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou směněn s panem Pavlem Vodseďálkem, který byl vlastníkem 
nemovitostí - budovy č.p. 61 ul. Lučanská  na p.p.č. 13 a pozemků p.č. 13, 14/1 a 15 vše 
v k.ú. Kunratice u Liberce, které jsou přímo dotčeny realizací stavby komunikace I/14. Po 
získání objektu č.p. 61 ul. Lučanská včetně pozemků do vlastnictví města byly tyto prodány 
Ředitelství silnic a dálnic ČR. 
Současně město s panem Vodseďálkem uzavřelo, vedle směnné smlouvy, ještě i smlouvu o 
budoucí darovací smlouvě ve které se zavázalo, že po nabytí p.p.č.  2577 včetně objektu dílen 
do svého vlastnictví  budou mu tyto darovány v rámci dorovnání původní směny nemovitostí. 
 
Pan Vodseďálek mezitím odkoupil od Pozemkového fondu navazující pozemek parc. č. 2578 
z něhož geodeticky zaměřený díl „a“ o výměře 2 m2 je právě pod výše uvedenou stavbou 
dílen. Současně pak od města získal díl „b“ o výměře 0,37 m2, který byl sloučen spolu s dílem 
„a“ do samostatné parcely č. 2578/3 ve vlastnictví pana Vodseďálka. 
 



Tímto krokem se majetkově vyčistily pozemky pod stavbou objektu dílen což spolu 
s dohledáním potřebných stavebních dokumentů umožnilo KÚ LK předmětnou stavbu 
legalizovat v Katastru nemovitostí ČR. Vklad do katastru nemovitostí pak umožnil výše 
uvedený bezúplatný převod objektu bez čp/če a pozemků parc. č. 2577/1 a 2577/2 v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou z vlastnictví KÚ LK na město, které tak může naplnit svůj smluvní 
závazek vůči panu Pavlu Vodseďálkovi, založený Smlouvou o budoucí darovací smlouvě reg. 
Č. 6/08/0012. 
 
 
 
 
 
 
Přílohy : 

1.  Kopie zpracovaného geometrického plánu na vyznačení budovy včetně vyznačení  
             v katastrální mapě a leteckého snímku. 

2. Kopie Smlouvy o budoucí darovací smlouvě reg. č. 6/08/0012 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 



 



 

 



 

 



 



 



 


