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22. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 19.12.2017 

 
Pořadí jednání č. 46 

Majetkoprávní operace - smlouvy o právu k provedení stavby 

1.       v k.ú. Desná I, Desná II (FAMA 2017/11/068) 

2.       v k.ú. Horní Libchava (FAMA 2017/11/086) 

 

Rada kraje po projednání 

s c h v a l u j e  

1. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby "Desná – rekonstrukce III/29047, 

novostavba chodníku“ na p.p.č. 91 o výměře 317 m2, ostatní plocha, ostatní 

komunikace III/29046A, p.p.č. 480 o výměře 8259 m2, ostatní plocha, silnice 

III/29047 nacházejících se v katastrálním území Desná I a p.p.č. 69 o výměře 1113 

m2, ostatní plocha, silnice III/29047  nacházející se v katastrálním území Desná II, 

vše obec Pěnčín, evidované na listu vlastnictví č. 489 u Katastrálního úřadu pro 

Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou s městem Desná, IČO: 

00579483; jedná se o trvalý zábor pozemků pro stavbu chodníku, 

      b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/4189/2017 mezi 

Libereckým krajem a městem Desná, 

2. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby "Oprava mostu M-02 přes 

Libchavský potok u č.p. 96 Horní Libchava“ na p.p.č. 2114 o výměře 9578 m2, 

ostatní plocha, způsob využití silnice, ev. č. III/2627, nacházející se v katastrálním 

území Horní Libchava, obec Horní Libchava, evidované na listu vlastnictví č. 387 u 

Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, s obcí 

Horní Libchava, IČO: 00555444; jedná se o dočasný zábor pozemku o velikosti 42 

m2 pro opravu mostu, 

      b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/4190/2017 mezi 

Libereckým krajem a obcí Horní Libchava, 

a  u k l á d á  

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

podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje. 

Termín: 30. 06. 2018 


