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16. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 19.09.2017 

 
Pořadí jednání č. 54 

Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby 

1.       v k. ú. Jeřmanice (FAMA 2017/08/058) 

2.       v k. ú. Horní Chrastava (FAMA 2017/08/059) 

3.       v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou (FAMA 2017/08/063) 

4.       v k.ú. Železný Brod (FAMA 2017/08/072) 

 

Rada kraje po projednání 

s c h v a l u j e  

1. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby v rámci akce „Odstavná a 

manipulační plocha u objektu občanské vybavenosti v obci Jeřmanice“ na p.p.č. 

1567/1 o výměře 19245 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, ev. č. III/2876 

nacházející se v katastrálním území Jeřmanice, obec Jeřmanice, evidované na listu 

vlastnictví č. 215 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště 

Liberec, s obcí Jeřmanice, se sídlem Pastevní 274, 463 12 Jeřmanice, IČO: 

46744959; jedná se o trvalý zábor pozemku pro stavbu chodníku, 

      b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/3191/2017 mezi 

Libereckým krajem a obcí Jeřmanice, 

2. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Chodník ve Frýdlantské ulici - 

Chrastava“ na p.p.č. 1519/1 o výměře 14540 m2, ostatní plocha, způsob využití 

silnice, ev. č. II/592 nacházející se v katastrálním území Horní Chrastava, obec 

Chrastava, evidované na listu vlastnictví č. 488 u Katastrálního úřadu pro Liberecký 

kraj, Katastrální pracoviště Liberec, s městem Chrastava, se sídlem Náměstí 1. Máje 

1, 463 31 Chrastava, IČO: 00262871, jedná se o trvalý zábor pozemku pro stavbu 

chodníku, 

      b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/3192/2017 mezi 

Libereckým krajem a městem Chrastava 

3. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby "Zřízení přechodu pro chodce na 

Náměstí Míru, Rychnov u Jablonce nad Nisou" na p.p.č. 205 o výměře 4814 m2, 

ostatní plocha, způsob využití silnice ev. č. III/28711, nacházející se v katastrálním 

území Rychnov u Jablonce nad Nisou, obec Rychnov u Jablonce nad Nisou, 

evidované na listu vlastnictví č. 342 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, 

Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, s Městem Rychnov u Jablonce nad 

Nisou, se sídlem Husova 490, 468 02 Rychnov U Jablonce nad Nisou, IČO: 

00262552; jedná se o trvalý zábor pozemku pro stavbu přechodu, 

      b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/3194/2017 mezi 

Libereckým krajem a městem Rychnov u Jablonce nad Nisou, 

4. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Železný Brod - chodník“ na p.p.č. 

3241 o výměře 8145 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, ev. č. III/2881 

nacházející se v katastrálním území Železný Brod, obec Železný Brod, evidované na 

listu vlastnictví č. 92 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální 

pracoviště Jablonec nad Nisou, s městem Železný Brod, se sídlem 3. května 1, 468 

33 Chrastava, IČO: 00262633, jedná se o trvalý zábor pozemku pro stavbu 

chodníku, 

      b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/3193/2017 mezi 
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Libereckým krajem a městem Železný Brod, 

a  u k l á d á  

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

podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje. 

Termín: 31. 12. 2017 


