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

Bod pořadu jednání: 
 
  14. VÝKUP  P.P.Č. 2394/2, 2395/2   

Věc:  Výkup p.p.č. 2394/2 a 2395/2 při ul. Východní 
 

Důvod předložení: 
 

Zpracoval: Michaela Dorníková, referentka TOM 

Projednáno: Rada MO  -  14.8.2018, FV 21.08.2019 

Předkládá:  Lukáš Pohanka, starosta 

K projednání přizván:  

Předpokládaná doba projednání:         

Počet výtisků:  
 
 
 
 
 

Návrhy usnesení 
 

 
1. Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje 
výkup p.p.č. 2394/2, o výměře 6 m2 (oddělené z p.p.č. 2394 dle GP č. 3877-67/2018 ze dne 
29.3.2018), při ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, z vlastnictví občana do vlastnictví 
statutárního města Liberec, IČ 00262978, za kupní cenu 10.620,- Kč a ukládá starostovi 
projednat majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
Z: TOM, starosta                T : 10/2019 
 
2. Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje 
výkup p.p.č. 2395/2, o výměře 6 m2 (oddělené z p.p.č. 2395 dle GP č. 3877-67/2018 ze dne 
29.3.2018), při ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, z vlastnictví občana do vlastnictví 
statutárního města Liberec, IČ 00262978, za kupní cenu 10.620,- Kč a ukládá starostovi 
projednat majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
Z: TOM, starosta                T : 10/2019 
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1.   VÝKUP  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 

 

kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                                  p.p.č.  2394/2 a 2395/2     
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  : zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha, jiná plocha 
ochrana   :  --- 
záměr    :  výkup pozemku   
využití dle územ. plánu  :  plochy bydlení čistého 
dle návrhu připravovaného ÚP :  plochy bydlení 
závazky a břemena  :  ne  
 
urbanistický obvod   :  061                     cenové pásmo / kategorie: III. / B 
cena dle interního předpisu :  1360,- Kč/m2      koeficient K3 : 1,30 
jednotková cena   :  1770,- Kč/m2                  výměra: 6 + 6 m2   
 
cena p.p.č. 2394/2  : 10.620,- Kč  
cena p.p.č. 2395/2  : 10.620,- Kč  
 
     
Důvodová zpráva: 
V roce 2015 jsme obdrželi žádost od občana ve věci prodeje p.p.č. 2368/3, o výměře 262 m2, trvalý 
travní porost, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, ale rada MO s prodejem celého pozemku nesouhlasila.  
V roce 2017 jsme obdrželi opětovnou žádost od občana ve věci prodeje alespoň části p.p.č. 2368/3, 
o výměře cca 25 m2, za účelem vybudování zastřešeného stání nebo garáže pro osobní automobil.  
 

Protože se na části p.p.č. 2368/3 a na částech soukromých p.p.č. 2394 a p.p.č. 2395 nachází část 
komunikace, která je součástí komunikace Východní (p.p.č. 2133/1 o výměře 5.223 m2), stáhla rada 
MO materiál s žádostí občana z programu jednání s tím, že odsouhlasení záměru prodeje podmínila 
prodejem částí p.p.č. 2394 a 2395 do vlastnictví obce. 
 

Dle geometrického plánu č. 3877-67/2018 ze dne 29.3.2018 byla z p.p.č. 2394 oddělena nová p.p.č. 
2394/2, druh ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2 a z p.p.č. 2395 byla oddělena nová p.p.č. 
2395/2, druh ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2. 
 
Projednáno: 
Rada MO – 16.2.2015 – usnesení č. 109/02/2015 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje prodej p.p.č. 
2368/3, při ul. Východní v k.ú. Vratislavice nad Nisou.  
 
Rada MO – 14.5.2018 – usnesení č. 174/05/2018 
1. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s výkupem p.p.č. 
2394/2, o výměře 6 m2 (oddělené z p.p.č. 2394 dle GP č. 3877-67/2018 ze dne 29.3.2018), při ul. 
Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, z vlastnictví občana do vlastnictví statutárního města Liberec, 
IČ 00262978, za kupní cenu 10.620,- Kč,  
2. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s výkupem p.p.č. 
2395/2, o výměře 6 m2 (oddělené z p.p.č. 2395 dle GP č. 3877-67/2018 ze dne 29.3.2018), při ul. 
Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, z občana do vlastnictví statutárního města Liberec, IČ 
00262978, za kupní cenu 10.620,- Kč  
a ukládá starostovi, po doložení souhlasu vlastníků uvedených pozemků, projednat majetkoprávní 
operaci v zastupitelstvu MO. 
 
 
Návrh usnesení: 
1. Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výkup 
p.p.č. 2394/2, o výměře 6 m2 (oddělené z p.p.č. 2394 dle GP č. 3877-67/2018 ze dne 29.3.2018), při ul. 
Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, z vlastnictví občana do vlastnictví statutárního města Liberec, 
IČ 00262978, za kupní cenu 10.620,- Kč a ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci 
v následných orgánech. 
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2. Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výkup 
p.p.č. 2395/2, o výměře 6 m2 (oddělené z p.p.č. 2395 dle GP č. 3877-67/2018 ze dne 29.3.2018), při ul. 
Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, z vlastnictví občana do vlastnictví statutárního města Liberec, 
IČ 00262978, za kupní cenu 10.620,- Kč a ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci 
v následných orgánech. 
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