
 

                
 
 
 
 

Starosta 
 
 

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

Bod pořadu jednání: 
 
  16. ZMĚNA KATASTRÁLNÍ HRANICE U P.P.Č. 3241 

Věc:  Změna katastrální hranice u p.p.č. 3241 
 

Důvod předložení: 
 

Zpracoval: P. Podlipný, vedoucí TO, M.Dorníková, referent TOM 

Projednáno: Rada MO  -  14.8.2019 

Předkládá:  Lukáš Pohanka, starosta 

K projednání přizván:  

Předpokládaná doba projednání:         

Počet výtisků:  
 
 
 
 

Návrh usnesení 
               
 
 

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje  
změnu katastrální hranice k.ú. Vratislavice nad Nisou, obec Liberec k.ú. a Proseč nad Nisou, 
obec Jablonec nad Nisou, a to tak, že do k.ú. Proseč nad Nisou bude přičleněn p.p.č. 3241, 
který se nachází v k.ú. Vratislavice nad Nisou, obec Liberec a ukládá starostovi projednat 
tuto změnu v následných orgánech. 
Z:  starosta                         T: 10/2019 
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Žádost statutárního města Jablonec nad Nisou o změnu katastrální hranice u p.p.č. 3421 k.ú.:  
Vratislavice nad Nisou 

zpracovala:    Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval:    Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
Důvodová zpráva: 
V návaznosti na záměr statutárního města Jablonec nad Nisou nakládat se stp.č. 1257, jejíž součástí 
je budova č.p. 200 (Prosečská 200) v obci Jablonec nad Nisou, k.ú. Proseč nad Nisou bylo zjištěno, 
že se část budovy č.p. 200 nachází na p.p.č 3241 v k.ú. Vratislavice.  
Vzhledem k výše uvedenému nás město Jablonec nad Nisou žádá o projednání dané věci s tím, že na 
katastrální úřad je nutno doložit vyjádření místně příslušné obce - žádají tedy o souhlas obce se 
změnou katastrální hranice tak, aby p.p.č. 3241 (ve vlastnictví SMJN) byla přičleněna do obce 
Jablonec nad Nisou, k.ú. Proseč nad Nisou.  
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou schválilo na svém 5. zasedání, konaném dne 23. 5. 2019 
usnesením č. ZM/85/2019 změnu katastrální hranice k.ú. Proseč nad Nisou, obec Jablonec nad 
Nisou, a to tak, že do k.ú. Proseč nad Nisou bude přičleněn p.p.č. 3241, který se nachází v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, obec Liberec. 
  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje  změnu 
katastrální hranice k.ú. Vratislavice nad Nisou, obec Liberec k.ú. a Proseč nad Nisou, obec Jablonec 
nad Nisou, a to tak, že do k.ú. Proseč nad Nisou bude přičleněn p.p.č. 3241, který se nachází v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, obec Liberec a ukládá starostovi projednat tuto změnu v následných orgánech. 

 
 
materiál zpracovaný Magistrátem města Jablonec Nad Nisou: 
 

Změna katastrální hranice, majetkoprávní narovnání objektu č.p. 200 
(Prosečská 200) 

Objekt č.p. 200 (Prosečská 200) se nachází z větší části na st.p.č. 1257 
(výměra 214  m2), k.ú. Proseč nad Nisou a z menší části na p.p.č 3241 
(výměra 289 m2), k. ú. Vratislavice nad Nisou (viz. přiložený snímek). 

Veškeré věci nemovité jsou ve vlastnictví SMJN. 
Vzhledem k tomu, že objekt č.p. 200 se nachází na dvou katastrálních 
územích, prvním krokem k majetkoprávnímu narovnání je schválit změnu 

katastrálních hranic dotčených obcí, tj. Městského obvodu Liberec – 
Vratislavice nad Nisou a statutárního města Jablonec nad Nisou. 

Katastrální úřad provede změnu katastrální hranice po doložení souhlasu 
obcí se změnou katastrální hranice tak, aby p.p.č. 3241 (ve vlastnictví 
SMJN) byla přičleněna do obce Jablonec nad Nisou, k.ú. Proseč nad Nisou. 

 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 5. 3. 2019 

zastupitelstvu města schválit změnu katastrální hranice k.ú. Proseč nad 
Nisou,  
obec Jablonec nad Nisou, a to tak, že do k.ú. Proseč nad Nisou bude 

přičleněn p.p.č. 3241, který se nachází v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
obec Liberec. 
 

p.p.č. 3241 (výměra 289 m2)   st.p.č. 1257 (výměra 214 m2) 
k. ú. Vratislavice nad Nisou   k.ú. Proseč nad Nisou 
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