
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

1.  zasedání zastupitelstva města dne: 30. 1. 2014 

Bod pořadu jednání:         

Dar pozemku p.č. 1235/85, k. ú. Rochlice u Liberce 
 

 

Zpracoval: Odbor majetkové správy 

odbor, oddělení: Marie Hozáková - oddělení majetkové evidence a dispozic 

telefon: 48 524 3312 

Schválil: vedoucí oddělení Ivana Roncová 

 vedoucí odboru Ivana Roncová, pověř.zast.ved.odboru 

Projednáno: RM dne 14.1.2014 

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     

Převod pozemku p.č. 1235/85, k. ú. Rochlice u Liberce z vlastnictví spoluvlastníků pozemku 

do vlastnictví statutárního města Liberec formou daru 

a   u k l á d á 

Ivaně Roncové, pověř.zast.ved.odboru, uzavřít darovací smlouvu 

                                                                                                               T:neprodleně 
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Důvodová zpráva 

 
Pozemek p.č. 1235/85, k. ú. Rochlice u Liberce, který je předmětem daru, vznikl na zá-

kladě geometrického plánu oddělením  z pozemku p.č. 1235/10, k. ú. Rochlice, při zaměření a 

kolaudaci parkoviště na pozemku p.č. 1235/84. Pozemek p.č. 1235/85 tvoří historicky i aktu-

álně  nedílnou součást přiléhající městské komunikace p.č. 1204/1, vše ostatní plocha-ostatní 

komunikace v k. ú. Rochlice u Liberce. Jelikož pozemek p.č. 1235/85 je jednolitou nedílnou 

součást komunikace v majetku města, žádá Stavební bytové družstvo Pozemní stavby 

v zastoupení spoluvlastníků předmětného pozemku o uzavření darovací smlouvy mezi spolu-

vlastníky pozemku a statutárním městem Liberec, kdy je vedena snaha učinit vlastníka stavby 

části komunikace i vlastníkem pozemku dle nového občanského zákoníku.  

V minulosti při výstavbě komunikace nebyl brán zřetel na geodetické hranice a komu-

nikace byla postavena se zřetelem na dané terénní podmínky  

 

Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic z výše uvedených dů-

vodů  doporučuje převod pozemku p.č. 1235/85, k. ú. Rochlice u Liberce z vlastnictví spolu-

vlastníků předmětného pozemku do vlastnictví statutárního města Liberec formou daru .  
 

Rada města dne 14. 1. 2014 souhlasí s převodem pozemku p.č. 1235/85, k. ú. Rochlice 

u Liberce z vlastnictví spoluvlastníků předmětného pozemku do vlastnictví statutárního města 

Liberec formou daru. 

 

 
 



 3 

 



 4 

 



 5 

 



 6 

 


