
                                             STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC       

                Pozvánka na zasedání 
         Výboru pro rozvoj a životní prostředí zastupitelstva  
                                              města Liberec 
 
                                      zveme vás na zasedání  
                     „Výboru pro rozvoj a životní prostředí“  
 
 
Termín zasedání: středa 19. 1. 2022 od 15:00 hodin  
 
 
Místo jednání: zasedací místnost č. 202 historické radnice  
 
                                                                      
Navrhovaný program: 

                                          
1. Úvod – p. Chmelík (15:00 – 15:05) 

 

2. Materiály předkládané na 1. ZM – pí. Maturová (15:05 – 15:15) 

 

- Informace o činnosti výboru pro rozvoj a životní prostředí Zastupitelstva města Liberec za 

II. pololetí roku 2021  

                             

- Cyklostezka Liberec – Hodkovice n. M. – směna pozemků 
Návrh usnesení: 

„Výbor pro rozvoj a životní prostředí souhlasí se směnu pozemku  p. č. 2223/81 o výměře 72 m2 

(oddělen z p.p.č. 2223/34 dle GP  č.  2570-254/2021) v  k.ú.  Vesec u Liberce, ve vlastnictví: 

Theodor Selassie Gebre, trvale bytem K Buči 1231/30, 594 01 Velké Meziříčí, za pozemek p.č. 

2249/5 o výměře 147 m2 (oddělen z pozemku p.č. 2249/1 dle GP č. 2570-254 /2021) v k.ú. Vesec 

u Liberce, ve vlastnictví: statutární město Liberec, IČ: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 

59 Liberec 1, bez doplatku“ 

 

A dále souhlasí 

 

Se „zřízením služebnosti stezky a cesty k tíži městem nabývaného pozemku p.č. 2223/81 

(oddělen GP č. 2570-254/202 z pozemku p.č. 2223/34) v k.ú. Vesec u Liberce, spočívající v 

povinnosti strpět přístup a příjezd v rozsahu vyznačeném  GP č. 2570-254/2021 (Det. "A") ve 

prospěch oprávněného pozemku p.č. 2223/34 (oddělen GP 2570-254/2021 z pozemku p.č. 



2223/34 a označený jako pozemek p.č. 2223/34 o výměře 1033 m2) v k.ú Vesec u Liberce, v 

současném vlastnictví Theodora Selassie Gebre, trvale bytem K Buči 1231/30, 594 01 Velké 

Meziříčí. Služebnost se sjednává  bezúplatně a na dobu neurčitou“ 

 
            - Nové vypsání ZŘ na stavební práce v rámci projektu "Rekonstrukce objektu URAN"   

 Návrh usnesení: „Výbor pro rozvoj a životní prostředí doporučuje ke schválení vypsání 

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení v rámci projektu 

„Rekonstrukce objektu URAN“ a dále souhlasí se jmenováním hodnotící komise, která je v rámci 

zadávacího řízení pověřena i k posouzení nabídek z hlediska splnění kvalifikačních 

předpokladů.“ 

 

 
3. Návrh vyhlášení programů Ekofondu pro rok 2022 – p. Vašina (15:15 – 15:30) 

 

 

4. Diskuze (15:30 – 16:00) 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                Výbor pro rozvoj a životní prostředí 
                                                                                                                                                                            náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 
                                                                                                                                                                        e-mail: baborakova.jana@magistrat.liberec.cz 


