
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: 31. 10. 2013 

Bod pořadu jednání:         

Vrácení historického majetku – p.p.č. 869 a p.p.č. 870, k.ú. Cetenov 
 

 

Zpracoval:  Odbor ekonomiky a majetku   

odbor, oddělení: Oddělení majetkové evidence a dispozic 

telefon: 48 524 3312 

Schválil: vedoucí oddělení Ivana Roncová 

 vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban 

Projednáno: RM dne 15.10.2013 

Poznámka:       

Předkládá: 

 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 

Mgr. Jiří Šolc, v.r. náměstek primátorky  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
přijetí pozemků p.č. 869, p.č. 870, v k.ú. Cetenov do majetku města v rámci vrácení historického ma-

jetku města podle § 2c odst. 1 písm. f) zákona č. 172/1991 Sb. 

a   u k l á d á 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města 

podepsat Souhlasné prohlášení dle schválené přílohy   T: neodkladně 
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Důvodová zpráva: 

 

    Rada města dne 6.11.2012 usnesením č. 861/2012 schválila uplatnění nároku na převod historické-

ho majetku města: pozemků p.č. 869 a 870, k.ú Cetenov na základě ustanovení § 1 zákona č.173/2012 

Sb. z vlastnictví Vojenských lesů a statků, s.p. do vlastnictví Statutárního města Liberec. 

    Vláda České republiky dne 9.8.2013 usnesením č. 604, příloha č. 1 schválila podle § 2c odst. 8 zá-

kona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí,  ve 

znění zákona č. 173/2012 Sb., přechod pozemků p.č. 869 a 870,  k.ú. Cetenov do vlastnictví Statutár-

ního města Liberec podle § 2c odst.1 písm. f) zákona č. 172/1991 Sb.  

    Zároveň vláda České republiky dne 9.8.2013 usnesením č. 604, příloha č.2 neschválila vrácení po-

zemků v k.ú. Starý Harcov, Liberec, Horní Růžodol a Ruprechtice o které město Liberec žádalo Minis-

terstva obrany a Armádní Servisní – příspěvková organizace v rámci vrácení historického majetku. 

 

 

 

Odbor ekonomiky a majetku, oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje přijetí pozemků do 

majetku města. 

 

Rada města dne 15.10.2013 souhlasí s přijetím pozemků do majetku města. 

 

 

 

Přílohy:  

Souhlasné prohlášení 
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SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ              

o přechodu vlastnického práva na obec  

podle zákona č. 172/1991 Sb. 

                                                                                                                         č.         /2013 

1.  Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  

 se sídlem: Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6 

 jednající ředitelem Ing. Jiřím Janotou 

 IČ: 00000205 

 (dále jen „státní podnik“) 

a  

 

2.  Statutární město Liberec 

            se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

 zastoupené:  primátorkou města Mgr. Martinou Rosenbergovou 

 IČ: 00262978 

 (dále jen „obec“) 

 

společně ve vzájemné shodě prohlašují, že u níže uvedených nemovitých věcí přešlo 

dne 1. ledna 2014 vlastnické právo z České republiky (práva hospodařit VLS ČR, s.p.) na 

obec. O přechodu vlastnického práva není mezi stranami tohoto prohlášení sporu ani pochyb. 

 

K přechodu vlastnického práva došlo na základě § 2c zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu 

některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v platném znění a usnesení vlá-

dy ČR č. 604 ze dne 9. srpna 2013, kterým byl schválen seznam podle § 2c odst. 1 písm. f) 

zákona. 

 

Vlastnické právo přešlo ze státu na obec podle výše uvedeného zákona u těchto nemovitostí: 

Katastrální 

území 

KN 

p.č.  

Výměra 

m
2
 

Druh pozemku Poznámka 

Cetenov 869 558 Lesní pozemek   

Cetenov 870 203 Lesní pozemek   

 

Toto souhlasné prohlášení se vyhotovuje ve třech výtiscích. Jeden si ponechá obec, jeden Vo-

jenské lesy a statky ČR, s.p. a jeden bude přiložen k návrhu na provedení záznamu vlastnic-

kého práva obce do katastru nemovitostí a bude uložen ve sbírce listin katastru nemovitostí. 

Podání návrhu na provedení záznamu zabezpečí státní podnik. 

 

Toto souhlasné prohlášení neobsahuje výčet příslušenství, nezapisovaného do katastru nemo-

vitostí, které na obec přešlo současně s nemovitými věcmi. Výčet příslušenství bude uveden 

v protokolu o fyzickém předání věcí, který bude zpracován do 30 dnů od podpisu tohoto sou-

hlasného prohlášení. 

 

Zastupitelstvo města Liberec na svém 9. zasedání dne 31.10.2013 usnesením č. ……../2013 

schválilo přijetí pozemků p.č. 869 a 870 v k.ú. Cetenov do majetku Statutárního města Libe-

rec. 
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V Praze dne       . ledna 2014     V  Praze dne    . ledna 2014 

 

 

 

 

................................................................                                    ................................................. 

                primátorka města                                                                          ředitel 

       Mgr. Martina Rosenbergová                                                          Ing. Jiří Janota 

 
 


