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11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 20.06.2017 

 
Pořadí jednání č. 56 

Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby 

1.       v k. ú. Roztoky u Jilemnice (FAMA 2017/05/079) 

2.       v k. ú. Oldřichov na Hranicích (FAMA 2017/05/090) 

 

Rada kraje po projednání 

s c h v a l u j e  

1. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby "Roztoky u Jilemnice – zvýšení 

bezpečnosti dopravy u silnice III/28411“ na p.p.č. 2118 o výměře 207 m2, p.p.č. 

2120/5 o výměře 172 m2, p.p.č. 2376 o výměře 1307 m2, p.p.č. 2120/1 o výměře 

29460 m2, vše ostatní plocha, silnice, ev. č. III/28615 (p.p.č. 2118, p.p.č. 2120/5, 

p.p.č. 2376), silnice, ev. č. III/28411 (p.p.č. 2120/1), nacházejících se v katastrálním 

území Roztoky u Jilemnice, obec Roztoky u Jilemnice, evidovaných na listu 

vlastnictví č. 363, vše u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální 

pracoviště Semily s obcí Roztoky u Jilemnice, IČO: 00276081; jedná se o trvalý 

zábor pozemků pro stavbu chodníků, 

      b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/1957/2017 mezi 

Libereckým krajem a obcí Roztoky u Jilemnice, 

2. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby "I/35 Oldřichov na Hranicích – 

úprava odvodnění“ na p.p.č. 1187/1 o výměře 4408 m2, ostatní plocha, způsob 

využití silnice, ev. č. III/27110, p.p.č. 1187/2 o výměře 167 m2, ostatní plocha, 

způsob využití jiná plocha, nacházející se v katastrálním území Oldřichov na 

Hranicích, obec Hrádek nad Nisou, evidované na listu vlastnictví č. 96; dále p.p.č. 

354/6 o výměře 1163 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, ev.č. III/27110 

nacházející se v katastrálním území Oldřichov na Hranicích, obec Hrádek nad 

Nisou, evidované na listu vlastnictví č. 165 vše u Katastrálního úřadu pro Liberecký 

kraj, Katastrální pracoviště Liberec, společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na 

Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390; jedná se o trvalý a dočasný zábor 

pozemku pro stavbu odvodnění srážkových vod, 

      b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/1972/2017 mezi 

Libereckým krajem a Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

a  u k l á d á  

Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit po schválení předložení smluv k 

podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje. 

Termín: 31. 12. 2017 


