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8. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 02.05.2017

Pořadí jednání č. 74
Majetkoprávní operace – budoucí přijetí daru

1. a) pozemku a stavby silnice v k.ú. Dubá
     b) smlouva o smlouvě budoucí darovací

2. a) pozemků a stavby silnice v k.ú. Kravaře v Čechách a Stvolínky
     b) smlouva o smlouvě budoucí darovací

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

1. a) s budoucím přijetím daru části p.p.č. 2942/1, ostatní plocha, způsob využití silnice, 
nacházející se v k.ú. Dubá, obci Dubá, evidované na listu vlastnictví č. 983 u 
Katastrálního pracoviště Česká Lípa, včetně části stávající silnice I/9 v Dubé v délce 
1,72 km na uvedené části pozemku, od ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, se 
sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, IČO 65993390, po realizaci přeložky 
silnice „I/9 – obchvat Dubá“,

     b) se svěřením takto v budoucnu nabyté nemovitosti 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 vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, 
Katastrální pracoviště Česká Lípa,

2. a) s budoucím přijetím daru: části p.p.č. 1433, ostatní plocha, způsob využití silnice, 
p.p.č. 1205/1 o výměře 8462 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p.p.č. 
1206/1 o výměře 2762 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 
1466 o výměře 10896 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p.p.č. 1827 o 
výměře 24844 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v k.ú. 
Kravaře v Čechách, obci Kravaře, evidovaných na listu vlastnictví č. 385 u 
Katastrálního pracoviště Česká Lípa, a dále p.p.č. 1499 o výměře 2910 m2, ostatní 
plocha, způsob využití silnice, nacházející se v k.ú. Stvolínky, obci Stvolínky, 
evidované na listu vlastnictví č. 300 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, včetně 
části stávající silnice I/15 v délce cca 3,62 km na uvedených pozemcích, od ČR –
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, IČO 
65993390, po realizaci přeložky silnice „I/15 – obchvat Kravaře“,

     b) se svěřením takto v budoucnu nabytých nemovitostí k hospodaření Krajské správě 
silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 
460 06 Liberec, IČ: 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického 
práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, 
Katastrální pracoviště Česká Lípa,

s c h v a l u j e

1. předložený návrh smlouvy o budoucí smlouvě darovací číslo OLP/698/2017 mezi 
Libereckým krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

2. předložený návrh smlouvy o budoucí smlouvě darovací číslo OLP/699/2017 mezi 
Libereckým krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

a  u k l á d á

Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje:
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a) předložit návrhy na přijetí daru k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

Termín: 30. 05. 2017

b) předložit po schválení přijetí daru Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení smlouvy 
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 31. 12. 2017


