
 

                
 
 
 
 

Starosta 
 
 

4. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.N. dne:  28.08.2019 

Bod pořadu jednání: 
 
  12. SMĚNA POZEMKŮ P.P.Č. 1420/3 ZA P.P.Č. 143/4  

Věc:  Směna pozemků p.p.č. 1420/3 za p.p.č. 143/4 
 

Důvod předložení: 
 

Zpracoval: Michaela Dorníková, referentka TOM 

Projednáno: Rada MO  -  14.8.2019, FV 21.08.2019 

Předkládá:  Lukáš Pohanka, starosta 

K projednání přizván:  

Předpokládaná doba projednání:         

Počet výtisků:  
 
 
 

Návrh usnesení 
               
 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje 
směnu pozemků v k.ú. Vratislavice nad Nisou, a to p.p.č. 1240/3 (oddělené z p.p.č. 1240 dle 
GP č. 3935-7/2018 ze dne 21.9.2018) ve vlastnictví statutárního města Liberec, nám. Dr. E. 
Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 00262978 za p.p.č. 143/4 o výměře 17 m2 (oddělené z p.p.č. 
143 dle GP č. 3935-7/2018 ze dne 21.9.2018) ve vlastnictví občana směna bude provedena 
bez doplatku a ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
Z: Starosta                          T : 09/2019 
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 SMĚNA POZEMKŮ  -  PRŮVODNÍ LIST 

 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                            p.p.č. 1240/3 (SML) za p.p.č. 143/4  
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
p.p.č. 1240/3 odd. z p.p.č. 1240 (SML) 
druh pozemku / využití  :  ostatní plocha, jiná plocha 
ochrana   :  --- 
využití dle územ. plánu  :  plochy bydlení čistého 
dle návrhu připravovaného ÚP :  plochy smíšených aktivit 
závazky a břemena  :  ne 
výměra    : 5 m2      
Znaleckým posudkem č. 3188-19/2019 ze dne 29.6.2019 od znalce Miloše Hraby byla cena 
stanovena na 396,-Kč/1m2, tj. celkem po zaokrouhlení 1.980,- Kč.  
Zveřejněno: od  13.8.2019 do 29.8.2019 
 
p.p.č. 143/4 odd. z p.p.č. 143  
druh pozemku / využití  : ostatní plocha, ostatní komunikace 
ochrana   : --- 
využití dle územ. plánu  :  plochy bydlení čistého 
dle návrhu připravovaného ÚP :  plochy smíšených aktivit 
výměra    : 17 m2 

Znaleckým posudkem č. 3188-19/2019 ze dne 29.6.2019 od znalce Miloše Hraby byla cena 
stanovena na 1423,17 Kč/1m2, tj. celkem po zaokrouhlení 24.190,- Kč.  
 
  
Důvodová zpráva:  
Dne 5.12.2018 jsme od občana obdrželi návrh na směnu p.p.č. 1240/3, oddělené z p.p.č. 1240 ve 
vlastnictví SML za p.p.č. 143/4 oddělené z p.p.č. 143 ve vlastnictví občana z důvodu narovnání 
vlastnických vztahů (skutečná hranice oplocení částečně neodpovídá stavu v KN). 
 
Projednáno:  
Rada MO – 12.12.2018 - usnesení č. 53/12/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem směny 
pozemku ve vlastnictví SML, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, a to p.p.č. 1240/3, oddělené z p.p.č. 1240 
dle GP č. 3935-7/2018 ze dne 21.9.2018 a ukládá TOM zajistit vypracování znaleckého posudku a 
předložit majetkoprávní operaci k projednání radě města Liberec a zajistit zveřejnění na úřední desce.  
 
Rada města – 12.03.2019 - usnesení č. 223/2019 
Rada města po projednání schvaluje záměr směny pozemku ve vlastnictví SML, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, a to p.p.č. 1240/3, oddělené z p.p.č. 1240 dle GP č. 3935-7/2018 ze dne 21.9.2018 a ukládá 
starostovi MO zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.  
 
Rada MO – 14.08.2019 - usnesení č. 242/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se směnou 
pozemků v k.ú. Vratislavice nad Nisou, a to p.p.č. 1240/3 (oddělené z p.p.č. 1240 dle GP č. 3935-
7/2018 ze dne 21.9.2018) ve vlastnictví statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 
Liberec I, IČ 00262978 za p.p.č. 143/4 o výměře 17 m2 (oddělené z p.p.č. 143 dle GP č. 3935-7/2018 
ze dne 21.9.2018) ve vlastnictví občana směna bude provedena bez doplatku a ukládá starostovi 
projednat majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje směnu 
pozemků v k.ú. Vratislavice nad Nisou, a to p.p.č. 1240/3 (oddělené z p.p.č. 1240 dle GP č. 3935-
7/2018 ze dne 21.9.2018) ve vlastnictví statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 
Liberec I, IČ 00262978 za p.p.č. 143/4 o výměře 17 m2 (oddělené z p.p.č. 143 dle GP č. 3935-7/2018 
ze dne 21.9.2018) ve vlastnictví občana směna bude provedena bez doplatku a ukládá starostovi 
projednat majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
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