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14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 21.08.2017 

 
Pořadí jednání č. 56 

Majetkoprávní operace - smlouvy o právu k provedení stavby 

1.       v k. ú. Kamenice u Zákup (FAMA 2017/07/056) 

2.       v k. ú. Lestkov pod Kozákovem (FAMA 2017/07/049) 

3.       v k. ú. Vratislavice nad Nisou (FAMA 2017/08/002) 

4.       v k.ú. Volfartice, Volfartická Nová Ves (FAMA 2017/08/019) 

 

Rada kraje po projednání 

s c h v a l u j e  

1. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby "Kamenice u Zákup - Chodník“ na 

pozemku p. p. č. 253 o výměře 30022 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, ev. 

č. III/26834, nacházející se v katastrálním území Kamenice u Zákup, obec Zákupy, 

evidované na listu vlastnictví č. 69 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, 

Katastrální pracoviště Česká Lípa, s městem Zákupy, IČO: 00261114; jedná se o 

trvalý zábor pozemku pro stavbu chodníku, 

      b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/2754/2017 mezi 

Libereckým krajem a městem Zákupy, 

2. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby "Stezka pro pěší a cyklisty podél 

silnice 282, 283 křižovatka U Kříže – Lestkov, Radostná pod Kozákovem“ na 

pozemku p. p. č. 1170/18 o výměře 24242 m2, ostatní plocha, způsob využití 

silnice, ev. č. II/282, nacházející se v katastrálním území Lestkov pod Kozákovem, 

obec Radostná pod Kozákovem, evidované na listu vlastnictví č. 290 u 

Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, s obcí 

Radostná pod Kozákovem, IČO: 00276031; jedná se o trvalý zábor pozemku pro 

stavbu stezky pro pěší a cyklisty, 

      b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/2753/2017 mezi 

Libereckým krajem a obcí Radostná pod Kozákovem, 

3. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby "Modernizace TT Liberec – Jablonec 

nad Nisou; 2. úsek Proseč n. N. škola – Proseč n. N. výhybna“ na pozemcích p.p.č. 

3284/1 o výměře 688 m2, p.p.č. 3309 o výměře 27736 m2, oboje ostatní plocha, 

způsob využití silnice, ev. č. II/2875, nacházející se v katastrálním území 

Vratislavice nad Nisou, obec Liberec, evidovaný na listu vlastnictví č. 1770, u 

Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, p.p.č. 3376 o 

výměře 54 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, nacházející se v 

katastrálním území Vratislavice nad Nisou, obec Liberec, evidovaný na listu 

vlastnictví č. 3679, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště 

Liberec s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČO: 

47311975; jedná se o trvalý a dočasný zábor pozemků pro stavbu rekonstrukce 

tramvajové trati, 

      b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/2758/2017 mezi 

Libereckým krajem a Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, 

a.s., 

4. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby "Volfartice – autobusové zastávky – 

SO 101 Nová Ves, SO 102 Bytovky“ na pozemcích p.p.č. 227/1 o výměře 15874 

m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, ev. č. III/2627, nacházející se v 
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katastrálním území Volfartická Nová Ves, obec Volfatice, evidovaný na listu 

vlastnictví č. 325, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště 

Česká Lípa a p.p.č. 1278 o výměře 4992 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, 

ev. č. III/2627, nacházející se v katastrálním území Volfartice, obec Volfatice, 

evidovaný na listu vlastnictví č. 399, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, 

Katastrální pracoviště Česká Lípa, s obcí Volfartice, IČO: 00261076; jedná se o 

trvalý zábor pozemků pro stavbu autobusových zastávek, 

      b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/2759/2017 mezi 

Libereckým krajem a obcí Volfartice, 

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 


