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11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.06.2018

Pořadí jednání č. 127
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Dolní Libchava

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

a) s bezúplatným převodem části p.p.č. 463 označené jako díl „a“ o výměře 74 m2, 
sloučené do p.p.č. 454/2, ostatní plocha, způsob využití silnice, a části p.p.č. 463 
označené jako díl „b“ o výměře 10 m2, sloučené do p.p.č. 480, ostatní plocha, způsob 
využití silnice, vymezených geometrickým plánem č. 522-36/2009 ze dne 15. 2. 2010, 
nacházejících se v k.ú. Dolní Libchava, obci Česká, evidované na listu vlastnictví č. 211 
u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od ČR – Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, hodnota daru dle 
znaleckého posudku č. 1798-05/2017 ze dne 24. 9. 2017 činí 9.080 Kč (slovy: devět tisíc 
osmdesát korun českých), pozemky trvale dotčeny v rámci stavby "Rekonstrukce mostu 
ev.č. 262-007 ve Stružnici přes trať ČD Benešov nad Ploučnicí - Česká Lípa",

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, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště 
Česká Lípa,

s c h v a l u j e

prohlášení o převzetí případných ekologických závazků spojených s převáděnými částmi 
pozemků, kdy Liberecký kraj na sebe povinnost plynoucí z jejich odstraňování a nebude od 
převádějícího vyžadovat jejich náhradu

a  u k l á d á

1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje:

     a) předložit návrh bezúplatného nabytí k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

Termín: 26. 06. 2018

     b) zajistit po schválení bezúplatného nabytí Zastupitelstvem Libereckého kraje 
předložení prohlášení k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 31. 12. 2018

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

Termín: 30. 04. 2019




