
 

                
 
 
 
 

Starosta 
 
 

2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.N. dne:  10.04.2019 

Bod pořadu jednání: 
 
  17. SMĚNA  P.P.Č. 2918/6 ZA 2920/35 A DAR P.P.Č. 2925/4 

Věc:  Směna p.p.č. 2918/6 (SML) za 2920/35 a dar p.p.č. 2925/4 
 

Důvod předložení: 
 

Zpracoval: Michaela Dorníková, referentka TOM 

Projednáno: Rada MO  -  27.3.2019, FV 03.04.2019 

Předkládá:  Lukáš Pohanka, starosta 

K projednání přizván:  

Předpokládaná doba projednání:         

Počet výtisků:  
 
 
 

Návrh usnesení 
               
 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
1. schvaluje směnu pozemků v k.ú. Vratislavice nad Nisou, a to p.p.č. 2918/6 o výměře 61 
m2 (oddělené z p.p.č. 2918 dle GP č. 3874-807/2018 ze dne 26.3.2018) ve vlastnictví 
statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 00262978 za p.p.č. 
2920/35 o výměře 43 m2 (oddělené z p.p.č. 2920/8 dle GP č. 3874-807/2018 ze dne 
26.3.2018) ve vlastnictví občan který zároveň uhradí doplatek ve výši 1.080,- Kč, splatnost 
doplatku je před podpisem směnné smlouvy. 
2. schvaluje přijetí daru p.p.č. 2925/4 o výměře 6 m2 (oddělené z p.p.č. 2925/2 dle GP č. 
3874-807/2018 ze dne 26.3.2018) z podílového vlastnictví občanů do vlastnictví statutárního 
města Liberec, IČ 00262978  
a ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
Z: Starosta                  T : 05/2019 
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1.  SMĚNA A DAR  POZEMKŮ  -  PRŮVODNÍ LIST 

 

k. ú.: Vratislavice nad Nisou             směna p.p.č. 2918/6 (SML) za p.p.č. 2920/35 (MUDr. Šroll)   
+ dar p.p.č. 2925/4                                                                                 

Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
 
směna: 
p.p.č. 2918/6, oddělená z p.p.č. 2918 (SML převádí na MUDr. Šrolla) 
výměra    :  61 m2      (p.p.č. 2918 = 1949 m2)  
druh pozemku   :  ostatní plocha, jiná plocha (2918 = ostatní plocha, ost. komunikace)  
záměr    :  směna pozemků   
využití dle územ. plánu  :  komunikace 
dle návrhu připravovaného ÚP :  komunikace 
Znaleckým posudkem č. 10276-276-2018, vyhotoveným znalcem Ing. Zdeňkem Tomíčkem, byla pro 
p.p.č. 2918/6 stanovena cena 3 660,- Kč. 
 
p.p.č. 2920/35, oddělená z p.p.č. 2920/8 (MUDr. Šroll převádí na SML) 
výměra    :  43 m2       (p.p.č. 2920/8 = 5108 m2)   
druh pozemku   :  ostatní plocha, ostatní komunikace (2920/8 = ostat. pl., jiná plocha) 
záměr    :  směna pozemků   
využití dle územ. plánu  :  plochy přírody a krajiny – krajinná zeleň  
dle návrhu připravovaného ÚP :  plochy zemědělské 
Znaleckým posudkem č. 10276-276-2018, vyhotoveným znalcem Ing. Zdeňkem Tomíčkem, byla pro 
p.p.č. 2920/35 stanovena cena 2 580,- Kč. 
 
dar: 
p.p.č. 2925/4, oddělená z p.p.č. 2925/2 (dar do vlastnictví SML) 
výměra    :  6 m2 
druh pozemku   :  ostatní plocha, ostatní komunikace 
záměr    :  přijetí daru pozemku   
využití dle územ. plánu  :  plochy přírody a krajiny – lesní porosty  
dle návrhu připravovaného ÚP :  plochy zemědělské 
Znaleckým posudkem č. 10276-276-2018, vyhotoveným znalcem Ing. Zdeňkem Tomíčkem, byla pro 
p.p.č. 2925/4 stanovena cena 360,- Kč. 
 
 
Důvodová zpráva: 

Na základě žádosti od pana předkládáme návrh na směnu části p.p.č. 2920/8 ve vlastnictví 
pana za část p.p.č. 2918 ve vlastnictví SML. Důvodem je narovnání hranic a zápis vodního díla 
(rybníku – převážně na p.p.č. 2926/1) ve vlastnictví občanů 
Hráz rybníka se nachází na obecní p.p.č. 2918 (komunikace) – tato část pozemku je tedy nesjízdná – 
přejíždí se po části sousední p.p.č. 2920/8 ve vlastnictví pana.  

Na oddělení výše uvedených pozemků doložil pan GP č. 3874-807/2018 ze dne 
26.3.2018.(Tímto GP se dále odděluje p.p.č. 2920/36, která zůstává ve vlastnictví pan.)  

Dále se z p.p.č. 2925/2 odděluje nová p.p.č. 2925/4, druh ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 6 m2, kterou její vlastníci darují do vlastnictví SML (občanů), cena byla stanovena dle 
znaleckého posudku na 360,- Kč. 
 
Projednáno: 
Rada MO – 20.8.2018 - usnesení č. 285/08/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem směny 
p.p.č. 2918/6 o výměře 61 m2, oddělené z p.p.č. 2918 dle GP č. 3874-807/2018 ze dne 26.3.2018, 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM předložit majetkoprávní operaci k projednání radě města 
Liberec a zajistit zveřejnění na úřední desce. 
 
Rada města – 28.8.2018 - usnesení č. 899/2018 
Rada města po projednání schvaluje záměr směny p.p.č. 2918/6 o výměře 61 m2, oddělené z p.p.č. 
2918 dle GP č. 3874-807/2018 ze dne 26.3.2018, v k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá starostovi MO 
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací. 
  



 - 3 - 

 
Rada MO – 27.3.2019 - usnesení č. 112/03/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
1. souhlasí se směnou pozemků v k.ú. Vratislavice nad Nisou, a to p.p.č. 2918/6 o výměře 61 m2 
(oddělené z p.p.č. 2918 dle GP č. 3874-807/2018 ze dne 26.3.2018) ve vlastnictví statutárního města 
Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 00262978 za p.p.č. 2920/35 o výměře 43 m2 
(oddělené z p.p.č. 2920/8 dle GP č. 3874-807/2018 ze dne 26.3.2018) ve vlastnictví občana, který 
zároveň uhradí doplatek ve výši 1.080,- Kč, splatnost doplatku je před podpisem směnné smlouvy. 
2. souhlasí s přijetím daru p.p.č. 2925/4 o výměře 6 m2 (oddělené z p.p.č. 2925/2 dle GP č. 3874-
807/2018 ze dne 26.3.2018) z podílového vlastnictví občanů do vlastnictví statutárního města Liberec, 
IČ 00262978  
a ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
1. schvaluje směnu pozemků v k.ú. Vratislavice nad Nisou, a to p.p.č. 2918/6 o výměře 61 m2 
(oddělené z p.p.č. 2918 dle GP č. 3874-807/2018 ze dne 26.3.2018) ve vlastnictví statutárního města 
Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 00262978 za p.p.č. 2920/35 o výměře 43 m2 
(oddělené z p.p.č. 2920/8 dle GP č. 3874-807/2018 ze dne 26.3.2018) ve vlastnictví občana který 
zároveň uhradí doplatek ve výši 1.080,- Kč, splatnost doplatku je před podpisem směnné smlouvy. 
2. schvaluje přijetí daru p.p.č. 2925/4 o výměře 6 m2 (oddělené z p.p.č. 2925/2 dle GP č. 3874-
807/2018 ze dne 26.3.2018) z podílového vlastnictví občanů do vlastnictví statutárního města Liberec, 
IČ 00262978  
a ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 4 - 

 
Směna p.p.č. 2918/6 (SML) za p.p.č. 2920/35  
Dar pro SML p.p.č. 2925/4 
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