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S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 

Bod pořadu jednání:         

Majetkoprávní operace – záměr bezúplatného převodu 
 

 

Zpracoval: Odbor majetkové správy  

odbor, oddělení: 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 16. 9. 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     

- záměr bezúplatného převodu pozemků p.č. 1922, 1931, 1933, 1934, 1936, 1939, 1941 a části 

pozemku p.č. 987/5 v k.ú. Vesec u Liberce do vlastnictví: 

 Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, IČ: 70890005, formou daru. 

- návrh na vyřazení pozemků p.č. 1931, 1936 a 1941 v k.ú. Vesec u Liberce ze seznamu pozemků 

vyřazených z privatizačního procesu. 
 

a   u k l á d á 
Ivaně Roncové, pověř. zast. ved. odboru 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schváleným usnesením                         T: neprodleně 
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             BEZÚPLATNÝ PŘEVOD NEMOVITOSTÍ  (1 případ) 
 
 
 
kat. území: Vesec u Liberce                                                               část pozemku p.č. 987/5 

a pozemky p.č. 1922, 1931, 1933, 1934, 1936, 1939, 1941 
 

    

zpracovala : Mgr. E. Bulířová 

kontrolovala : I. Roncová 

 

druh pozemků : ostatní plocha – ostatní komunikace (p.č. 987/5), trvalý travní porost  (p.č. 

1922, 1941), ostatní plocha – neplodná půda (p.č. 1931), ostatní plocha – 

sportoviště a rekreační plocha (p.č. 1933), vodní plocha – vodní nádrž umělá 

(p.č. 1934), ostatní plocha – jiná plocha (p.č. 1936), vodní plocha – koryto 

vodního toku přirozené nebo upravené (p.č. 1939) 

ochrana : zemědělský půdní fond (p.č. 1922, 1941) 

důvod předložení   : na základě jednání u paní primátorky 

záměr : bezúplatný převod pozemku do vlastnictví Povodí Labe, s.p. 

využití dle územ. plánu :  lokalita Veseckého rybníka a jeho okolí je dle územního plánu vnímána jako 

rekreačně-kulturní zóna. Severovýchodním okrajem Veseckého rybníka 

prochází funkční biokoridor – součást systému místního biogeografického 

významu, propojující funkční biocentra (1492, 1493). Tento prvek spadá do 

obecné ochrany přírody a krajiny, ve které se vymezují územní systémy 

ekologické stability (ÚSES), platný územní plán chrání prvky ÚSES 

respektováním limitů využití území v oblasti ochrany přírody a krajiny. 

V severní části Veseckého rybníka je dle platného územního plánu vymezena 

plocha sportu a rekreace – areál koupaliště (RK), která je omezena z hlediska 

výstavby dle platných regulativů. Dále navazují plochy chatových osad. V jižní 

části Veseckého rybníka jsou dle platného územního plánu vymezeny plochy 

přírody a krajiny – travní porosty a ostatní plochy v krajině a plochy 

urbanizované zeleně – ostatní městská zeleň. Tyto plochy jsou z hlediska 

umisťování staveb definovány jako plochy nezastavitelné.  

závazky a břemena : věcné břemeno chůze na pozemku p.č. 1931 ve prospěch pozemků p.č. 1765/2, 

1765/4 a budovy č.e. 730, vše k.ú. Vesec u Liberce 

pronájem pozemku : --- 

zákonná úprava dle  : § 2055 Obč. zákoníku 

 

část pozemku p.č. 987/5 a pozemky p.č. 1922, 1931, 1933, 1934, 1936, 1939, 1941 

výměra: cca 31000 m
2
 

 

Stanovisko PS:    8. 9. 2014  

dílčí stanoviska: SR: nesouhlas s bezúplatným převodem nemovitostí do vlastnictví Povodí Labe, s.p., 

souhlas s převodem nemovitostí, ale ne touto formou - město jedná s Povodím Labe s.p. 

o převodu pozemků do vlastnictví města. Město má v současné době s vlastníkem 

uzavřeny nájemní smlouvy. Zařadit do vzájemného vypořádání i tyto nemovitosti: 

1. Pozemky pod stavbou tramvajové tratě, lokalita zastávky U Lomu (části pozemku 

p.č. 1470/1 v k.ú. Rochlice u Liberce, dle GP  č. 4714-2053/100/2011 pozemky 

p.č. 1470/5, 1470/6, 1470/7 a 1470/8). 

2. Pozemky hřiště – akce Volnočasové plochy I – rekonstrukce a modernizace 

školního hřiště, ZŠ na Výběžku (části pozemků p.č. 994 a 1023/1 v k.ú. Starý 

Harcov – lze vyhotovit GP, není třeba čekat na dokončení akce). 

  SM: souhlas 
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HA: pro celou lokalitu Veseckého rybníka a okolních ploch požadujeme zachovat stávající 

rekreačně-kulturní oblast s umožněním trvalého přístupu široké veřejnosti. Stávající 

místní komunikace musí nadále sloužit pro obslužnost celého přilehlého území a 

v případě rekonstrukce tělesa hráze bude tato komunikace obnovena a to minimálně ve 

stávajícím profilu. V současné době je tato komunikace jediná kapacitní napojující dané 

území. Bude respektováno vedení stávajících inženýrských sítí a případné rušení těchto 

sítí či jejich přeložky musí být realizovány výhradně se souhlasem jejich správců a 

vlastníků.   

  OS: souhlas 

  SK: souhlas 

  PO: souhlas 

  SU: souhlas 

  ZP: souhlas 

 OD: souhlasíme s převedením za předpokladu následujících opatření: 

1. Po hrázi vede místní komunikace. Vzhledem k možnostem napojení lokality a 

zajištění dostupnosti objektů není vhodné její zrušení. V § 12 odst. 2 zákon č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,  se připouští možnost vedení 

komunikace po vodním díle. Odbor dopravy doporučuje uzavřít smlouvu o 

služebnosti, kde bude specifikováno, co patří ke stavbě komunikace a co 

k vodnímu dílu. Současně bude stanovovat práva a povinnosti k oprávnění 

existence stavby místní komunikace na hrázi a k její údržbě.  

2. Dopravně technické parametry komunikace by měly zůstat ve stávajícím stavu.   

3. Vzhledem k nové vyhlášce platné pro katastr nemovitostí by mělo dojít k změně 

názvosloví z hlediska pozemních komunikace u pozemku p.č. 987/5 následovně: 

a. část na hrázi (převáděná část) by měla mít druh pozemku kód 11: „vodní 

plocha“ a způsob využití pozemku kód 6: „ rybník“ nebo kód 10 „vodní 

nádrž umělá“. 

b. část mimo hráz (netýká se navrhovaného převodu majetku, ale bylo 

by vhodné napravit nesprávné označení na správné) - druh pozemku kód 

10 „ lesní pozemek“ a způsob využití pozemku kód 17 „ostatní 

komunikace“. 

  ML: souhlas 

 

DOPORUČENÍ MSMA:  Oddělení majetkové evidence a dispozic záměr bezúplatného převodu formou daru 

doporučuje. 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: Předloženo k posouzení na základě jednání u paní primátorky mezi zástupci 

statutárního města Liberec, které bylo vyvoláno z důvodu havarijního stavu hráze 

Veseckého rybníka. 

 

NÁVRH USNESENÍ RM: Rada města dne 16. 9. 2014 souhlasí: 

- se záměrem bezúplatného převodu pozemků p.č. 1922, 1931, 1933, 1934, 1936, 1939, 1941 a části pozemku 

p.č. 987/5 v k.ú. Vesec u Liberce do vlastnictví: 

 Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, IČ: 70890005, formou daru. 

- s návrhem na vyřazení pozemků p.č. 1931, 1936 a 1941 v k.ú. Vesec u Liberce ze seznamu pozemků 

vyřazených z privatizačního procesu. 

 

NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2014 schvaluje: 

- záměr bezúplatného převodu pozemků p.č. 1922, 1931, 1933, 1934, 1936, 1939, 1941 a části pozemku p.č. 

987/5 v k.ú. Vesec u Liberce do vlastnictví: 

 Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, IČ: 70890005, formou daru. 

- návrh na vyřazení pozemků p.č. 1931, 1936 a 1941 v k.ú. Vesec u Liberce ze seznamu pozemků vyřazených 

z privatizačního procesu. 
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