
Podklady na zasedání ZM dne: 25.09.2014 

 

OSM 9. Název materiálu: Majetkoprávní vypořádání 

pozemků - chodník Přepeřská, Turnov 

 

 

Předkládá: Ing. Tomáš Hocke 

 

 

Vypracoval: Růžena Jarošová 

 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková 

 

Předložení materiálu uloženo:       

 

Přílohy:  

situační snímek, GP, foto 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  

 

Projednáno v: RM 25.10.2010 a 8.9.2014 

 

Vztah k rozpočtu města: nezatíží rozpočet 

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

Projednáno v: RM dne 25.10.2010, usnesení RMč. 555/2010 

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení 

věcného břemene s Libereckým krajem na pozemku parc.č. 2013/1, k.ú. Turnov ve prospěch Města Turnova pro 

stavbu "Chodník - ulice Přepeřská Turnov". (Hlasování: 7/0/0) 

 

RM dne 08.09.2014, usnesení RM č. 362/2014 

RM doporučuje ZM schválit bezúplatné přijetí pozemků formou darovací smlouvy, na kterých je vybudovaný 

chodník v ul. Přepeřská, Turnov, z vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví Města Turnov, a to: p.p.č. 

2013/11 ost.pl. o výměře 63 m2, p.p.č. 2013/2 ost. pl. o výměře 2 m2, p.p.č. 2013/13 ost.pl. o výměře 13 m2 a 

p.p.č. 2013/4 ost.pl. o výměře 9 m2, vše v k.ú. Turnov.  

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 

Město Turnov realizovalo a dokončilo v loňském roce stavbu "Chodník ulice Přepeřská, Turnov, I.etapa." 

Uvedenou stavbou byly dotčeny i  pozemky, které nebyly ve vlastnictví Města Turnov.  

Pro účel vydání stavebního povolení byly s majiteli dotčených pozemků uzavřeny smlouvy, které město 

opravňovaly stavbu uskutečnit. Po dokončení stavby byly dotčené pozemky se soukromými vlastníky 

majetkoprávně dořešeny.  

 

Nyní zbývá dořešit dotčené části pozemku parc.č. 2013/1, k.ú. Turnov, který je ve vlastnictví Libereckého kraje. 

Pro možnost realizovat stavbu chodníku na tomto pozemku byla uzavřena s Libereckým krajem Smlouva o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj.: OLP/2588/2010.   

V současné době je jednáno  s Libereckým krajem o bezúplatném převodu dotčených pozemků do vlastnictví 

Města Turnov formou darovací smlouvy. Geometrickým plánem byly upřesněny skutečně dotčené části 

pozemku parc.č. 2013/1, k.ú. Turnov. Jedná se o pozemky parc.č. 2013/11 ost.plocha o výměře 63 m2, parc.č. 

2013/12 ost.pl. o výměře 2 m2, parc.č. 2013/13 ost.plocha o výměře 13 m2 a parc.č. 2013/14 ost. plocha o 

výměře 9 m2, k.ú. Turnov. 

 

Navrhované usnesení ZM: 
ZM schvaluje 

bezúplatné přijetí pozemků formou darovací smlouvy, na kterých je vybudovaný chodník v ul. Přepeřská, 

Turnov, z vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví Města Turnov, a to: p.p.č. 2013/11 ost.pl. o výměře 63 m2, 

p.p.č. 2013/2 ost. pl. o výměře 2 m2, p.p.č. 2013/13 ost.pl. o výměře 13 m2 a p.p.č. 2013/4 ost.pl. o výměře 9 

m2, vše v k.ú. Turnov. 














