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10. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 06.06.2017

Pořadí jednání č. 154
Majetkoprávní operace – koupě

a)      pozemků v k.ú. Jablonné v Podještědí (FAMA 2016/10/067)
b)      kupní smlouva

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

a) s koupí 
- p.p.č. 1363/2 o výměře 72 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
- p.p.č. 1363/3 o výměře 59 m2, ostatní plocha, jiná plocha,  
v katastrálním území Jablonné v Podještědí a obci Jablonné v Podještědí, evidovaných na 
listu vlastnictví č. 1039 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště 
Liberec, od ČR – Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 
70889988, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 49.460 Kč (slovy: čtyřicet devět 
tisíc čtyři sta šedesát korun českých) s tím, že ČR – Povodí Ohře, státní podnik, ve 
prospěch Libereckého kraje zřizuje za celkovou úplatu ve výši 5.391 Kč (slovy: pět tisíc 
tři sta devadesát jedna korun českých) věcné břemeno, resp. osobní služebnost na části 
p.p.č. 1363/1 o výměře 81 m2, v k.ú. Jablonné v Podještědí, blíže vymezenou 
geometrickým plánem č. 767-136/2013 ze dne 11.12.2013 (dále jen „služebný 
pozemek“), spočívající v umístění dopravní infrastruktury (mostu ev. č. 270-014) po 
dobu neurčitou, resp. po celou dobu její fyzické a právní existence, a jež spočívá v právu 
Libereckého kraje provádět nezbytné práce spojené s opravami a revizemi, resp. 
rekonstrukcí dopravní infrastruktury nebo odstraněním její havárie po celou dobu její 
fyzické i právní existence na služebném pozemku, a jež spočívá i v povinnosti vlastníka 
služebného pozemku toto právo ve prospěch Libereckého kraje strpět.

b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic 
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 
Liberec, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště 
Liberec,

s c h v a l u j e

předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1874/2017 mezi Libereckým krajem a Povodí 
Ohře, státní podnik,

a  u k l á d á

1) Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana:

a) a) předložit návrh na koupi nemovité věci k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

Termín: 27. 06. 2017

b) po schválení koupě nemovité věci Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení 
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 31. 12. 2017

2) Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje návrh 
na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic 
Libereckého kraje.

Termín: 30. 04. 2018


