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Vážený pane,
statutární město Liberec obdrželo dne 9.8.2018 pod č.j. CJ MML 175306/18 Vaši on-line
žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Ve své žádosti jste požádal o poskytnutí konkrétních dokumentů, které se týkají Autobusového
nádraží Liberec případně postoupení odkazu na požadované dokumenty, které již byly městem
zveřejněny.
K jednotlivým bodům Vaší žádosti sdělujeme následující:
1. Prodeje pozemků, kde se nachází ANL,
Prodeje zástavby, kde se nachází zázemí ANL a samotné konstrukce zastávek
Bylo by potřebné sdělit, jaké prodeje máte na mysli. Vlastníkem pozemků a staveb bez
č.p. se na základě velké privatizace stala v únoru 1999 akciová společnost ČSAD
Liberec, a.s.. V květnu 2007 tato společnost uzavřela kupní smlouvu s Autobusovým
nádražím Liberec, s.r.o. (viz příloha) a ANL, s.r.o. v letošním roce uzavřela kupní
smlouvu se statutárním městem Liberec.
2. Schválení záměru výkupu pozemků
3. Schválení záměru výkupu budov a konstrukcí
4. Posudky s odhadní cenou
Záměr výkupu nemovitostí – areálu autobusového nádraží v Liberci, Vaňurova ul. byl
projednán Zastupitelstvem města Liberec na jeho 6. zasedání konaném dne 29.6.2017 a
schválen usnesením č. 173/2017. Materiál do zastupitelstva města (bod jednání 022-02)
obsahující návrh usnesení, důvodovou zprávu a přílohy (zpracované znalecké posudky)
je veřejně dostupný na web stránkách města v sekci orgány města – zastupitelstvo města
http://www.liberec.cz/zastupitelstvo/
5. Kupní smlouvy
Uzavřené anonymizované kupní smlouvy na budovy ANL a plochy ANL včetně
příslušenství a dokladu o zveřejnění v Registru smluv ČR Vám postupuji v příloze.
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Majetkoprávní operace na výkup ploch ANL včetně příslušenství byla projednána
Zastupitelstvem města Liberec na jeho 2. zasedání konaném dne 22.2.2018 a schválena
usnesením č. 53/2018. Materiál byl předložen pod bodem č. 023 a lze jej rovněž nalézt
na výše uvedených stránkách statutárního města Liberec.
Majetkoprávní operace na výkup budov ANL byla projednána Zastupitelstvem města
Liberec na jeho 3. zasedání konaném dne 29.3.2018 a schválena usnesením č. 80/2018.
Materiál byl předložen pod bodem č. 020 a lze jej rovněž nalézt na výše uvedených
stránkách statutárního města Liberec.

S pozdravem

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
Ing. Martin Benda, v.r.
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