
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

9.  zasedání zastupitelstva města dne: 25. 10. 2012 

Bod pořadu jednání:       

Změna usnesení - majetkoprávní vypořádání II. etapy silnice I/14 Liberec - Kunratice   
 

Zpracoval: Mgr. Eva Bulířová 

odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku, odděl. majetkové evidence a dispozic 

telefon: 48 524 3312 

Schválil: vedoucí oddělení Ivana Roncová, vedoucí oddělení majetkové evidence a 
dispozic 

 vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky a majetku 

Projednáno: RM 16.10.2012 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 

Bc. Jiří Šolc, v.r. náměstek primátorky  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

z r u š u j e 

usnesení č.  178/07/I/16 ze dne 29.11.2007 

a  s c h v a l u j  e 

prodej pozemků p.č. 3650/14, 3650/19 a 3651/6, oddělených dle GP č. 2709-236/2008, k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, kupujícímu: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR, se sídlem Na 
Pankráci 56, Praha 4, správa Liberec, Zeyerova 1310, Liberec, IČ: 65993390, za kupní cenu 
6.653.760,- Kč. 

 



 

Dotčené pozemky: 
 
k.ú. Vratislavice nad Nisou 
 
původní usnesení výměra 

 
současný stav výměra 

 
kupní cena 

(dle ZP) 
 
p.č. 3650/17 

 
125 m2 

zástavní právo 
(2.000.000.000,- Kč), 

nelze vypořádat 

 
--- 

 
--- 

 
p.č. 3650/21 

 
560 m2 

zůstane v majetku SML, 
ŘSD ČR nemá o tento pozemek 

zájem 

 
--- 

 
--- 

 
p.č. 3650/23 

 
6461 m2 

p.č. 3650/14 – část 
(dle GP p.č. 3650/14) 

 
6461 m2 

 
3.101.280,- Kč 

 
p.č. 3650/24 

 
2090 m2 

p.č. 3650/19 – část 
(dle GP p.č. 3650/19) 

 
2090 m2 

 
1.003.200,- Kč 

 
p.č. 3651/9 

 
5311 m2 

p.č. 3651/6 – část 
(dle GP p.č. 3651/6) 

 
5310 m2 

 
2.549.280,- Kč 

 
p.č. 3652/11 

 
4144 m2 

zástavní právo 
(2.000.000.000,- Kč), 

nelze vypořádat 

 
--- 

 
--- 

Celkem --- --- 13861 m2 6.653.760,- Kč 
 
Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Liberec na svém zasedání, konaném dne 29.11.2007, schválilo 
usnesením č. 178/07 prodej pozemků p.č. 3650/17, 3650/21, 3650/23, 3650/24, 3651/9 a 
3652/11 (bez lesních porostů) v k.ú. Vratislavice nad Nisou, a to Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, správa Liberec, Zeyerova 1310, Liberec, IČ: 
65993390, za kupní cenu 8.971.680,- Kč (RM souhlasila na zasedání, konaném dne 
20.11.2007, usnesením č. 577/07). 

Jedná se o pozemky, na kterých byla realizována II. etapa silnice I/14 Liberec – Kunratice. 
V roce 2007 nebyl prodej výše uvedených pozemků uskutečněn z administrativních důvodů 
(jednalo se o lesní pozemky a odbor životního prostředí nevydal souhlas s dělením těchto 
pozemků). Z tohoto důvodu a po dohodě s ŘSD ČR byla privatizace těchto pozemků 
pozastavena, a to do doby kolaudace stavby. V současné době je již k dispozici pravomocné 
„Kolaudační rozhodnutí“ a ŘSD ČR požaduje majetkoprávní vypořádání. S ohledem na 
skutečnost, že některé pozemky jsou zatíženy zástavním právem ve prospěch České spořitelny 
a.s. a zbylé byly přečíslovány v souvislosti s vyhotovením nového geometrického plánu po 
výstavbě komunikace, je navržena změna usnesení. Kupní cena byla upravena s ohledem na 
předmět prodeje (stanovena na základě znaleckého posudku č. 1468/062/2005 (E) ze dne 
8.4.2005). Výsledkem bude alespoň částečné vypořádání II. etapy silnice I/14 Liberec – 
Kunratice. 

Oddělení majetkové evidence a dispozic změnu usnesení doporučuje. 

Přílohy:  

zákresy v katastrální mapě  

kolaudační rozhodnutí 

 



části pozemků p.č. 3650/14 a 3650/19 

 



 

 



část pozemku p.č. 3651/6 

 



 



 

 



 



 



 



 



 

 


