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03. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.N. dne:  02.09.2020 

Bod pořadu jednání: 
 
  13. VÝKUP POZEMKŮ OD SPOLEČNOSTI HOLS 

Věc:  Výkup pozemků  - částí p.p.č. 1923, 1926, 1927, 1930,1943 a 1944/1 od 
společnosti HOLS a.s. 

 

Důvod předložení: 
 

Zpracoval: Michaela Dorníková, referentka TOM 

Projednáno: Rada MO  -  11.06.2020, FV 26.08.2020 

Předkládá:  Lukáš Pohanka, starosta 

K projednání přizván:  

Předpokládaná doba projednání:         

Počet výtisků:  
 
 
 
 

Návrh usnesení 
               
 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje 
výkup částí p.p.č. 1923, 1926, 1927, 1930, 1943, 1944/1 (oddělených dle GP č. 4074-
84/2019) v k.ú. Vratislavice nad Nisou, ve vlastnictví společnosti HOLS akciová společnost, 
sídlem Zlatnická 1128/6, 110 00 Praha, IČ 60913878, a to nově vzniklých p.p.č. 1923/2 (60 
m2, ostatní plocha, manipulační plocha), p.p.č. 1926/2 (11 m2, ostatní plocha, zeleň), p.p.č. 
1926/3 (22 m2, ostatní plocha, zeleň), p.p.č. 1926/4 (4 m2, ostatní plocha, zeleň), p.p.č. 
1927/1 (58 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace), p.p.č. 1927/4 (7m2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace), p.p.č. 1927/5 (31 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace), p.p.č. 1927/6 
(101 m2,  ostatní plocha, ostatní komunikace), p.p.č. 1930/2 (117 m2, ostatní plocha, zeleň), 
p.p.č. 1943/2 (142 m2, trvalý travní porost) a p.p.č. 1944/10 (18 m2, ostatní plocha, 
manipulační plocha) za kupní cenu 544.500,- Kč včetně DPH (základ 450.000,- Kč + 21% 
DPH 94.500,- Kč) a ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci v následných 
orgánech. 
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VÝKUP POZEMKŮ  -  PRŮVODNÍ LIST 

 

kat. území:  Vratislavice nad Nisou                   části p.p.č.  1923, 1926, 1927, 1930, 1943 a 1944/1  
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
vlastník:   
HOLS akciová společnost, IČ 60913878 
Zlatnická 1128/6, 110 00 Praha 
 
Zařazení pozemků dle územního plánu: 
p.p.č. 1923, 1926 – plochy veřejné vybavenosti, obchodní zařízení a služby 
p.p.č. 1927 – dopravní plochy 
p.p.č. 1930, 1943 – plochy urbanizované zeleně, ostatní městská zeleň 
p.p.č. 1944/1 – plochy průmyslové výroby 
 
Výměry a druh pozemků: 
z p.p.č. 1923   oddělená p.p.č. 1923/2 (60 m2, ostatní plocha, manipulační plocha) 
z p.p.č. 1926   oddělená p.p.č. 1926/2 (11 m2, ostatní plocha, zeleň) 
                        oddělená p.p.č. 1926/3 (22 m2, ostatní plocha, zeleň) 

           oddělená p.p.č. 1926/4 (4 m2, ostatní plocha, zeleň) 
z p.p.č. 1927   oddělená p.p.č. 1927/1 (58 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace) 

           oddělená p.p.č. 1927/4 (7m2, ostatní plocha, ostatní komunikace) 
                        oddělená p.p.č. 1927/5 (31 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace) 

           oddělená p.p.č. 1927/6 (101 m2,  ostatní plocha, ostatní komunikace) 
z p.p.č. 1930   oddělená p.p.č. 1930/2 (117 m2, ostatní plocha, zeleň) 
z p.p.č. 1943   oddělená p.p.č. 1943/2 (142 m2, trvalý travní porost) 
z p.p.č. 1944/1oddělená p.p.č. 1944/10 (18 m2, ostatní plocha, manipulační plocha) 

 
ochrana, závazky a břemena:   
p.p.č.1943 - zemědělský půdní fond 
p.p.č. 1923 - věcné břemeno pro RWE  
 
výměra celkem  : 571 m2 
   
Cena dle interního předpisu:    
urbanistický obvod 080, cenové pásmo/kategorie: IV./C, koeficient K3 : 1,40 
cena dle interního předpisu : 440,- Kč/m2  
jednotková cena  : 620,- Kč/m2 

 

 
Cena dle dohody s vlastníkem pozemků: 
Majitel pozemků předložil vlastní prodejní cenu: 
cena celkem   : 450.000,- Kč  
DPH 21%    :    94.500,- Kč   
Celková cena vč DPH  : 544.500,- Kč  
 
Důvodová zpráva: 
Z důvodu připravovaného rozšíření a úpravy komunikace na p.p.č. 1352/4 a 1352/5 (od hřbitova 
k pivovaru), vybudování chodníku a úpravy zeleně je nutné zasáhnout do pozemků v cizím vlastnictví 
(Ředitelství silnic a dálnic ČR a HOLS a.s.). Společnost HOLS akciová společnost (sídlem Zlatnická 
1128/6, 110 00 Praha, IČ 60913878) požádala o majetkové vypořádání těchto pozemků ještě před 
uskutečněním stavby (pozemky ŘSD se vypořádají až po kolaudaci stavby). K oddělení pozemků byl 
vytvořen geometrický plán č. 4074-84/2019. 
 
Projednáno: 
Rada MO – 11.6.2020 - usnesení č. 212/06/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s výkupem částí 
p.p.č. 1923, 1926, 1927, 1930, 1943, 1944/1 (oddělených dle GP č. 4074-84/2019) v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, ve vlastnictví společnosti HOLS akciová společnost, sídlem Zlatnická 1128/6, 110 00 
Praha, IČ 60913878, a to nově vzniklých p.p.č. 1923/2 (60 m2, ostatní plocha, manipulační plocha), 
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p.p.č. 1926/2 (11 m2, ostatní plocha, zeleň), p.p.č. 1926/3 (22 m2, ostatní plocha, zeleň), p.p.č. 1926/4 
(4 m2, ostatní plocha, zeleň), p.p.č. 1927/1 (58 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace), p.p.č. 1927/4 
(7m2, ostatní plocha, ostatní komunikace), p.p.č. 1927/5 (31 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace), 
p.p.č. 1927/6 (101 m2,  ostatní plocha, ostatní komunikace), p.p.č. 1930/2 (117 m2, ostatní plocha, 
zeleň), p.p.č. 1943/2 (142 m2, trvalý travní porost) a p.p.č. 1944/10 (18 m2, ostatní plocha, manipulační 
plocha) za kupní cenu 544.500,- Kč včetně DPH (základ 450.000,- Kč + 21% DPH 94.500,- Kč) a 
ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO.   
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výkup 
částí p.p.č. 1923, 1926, 1927, 1930, 1943, 1944/1 (oddělených dle GP č. 4074-84/2019) v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, ve vlastnictví společnosti HOLS akciová společnost, sídlem Zlatnická 1128/6, 
110 00 Praha, IČ 60913878, a to nově vzniklých p.p.č. 1923/2 (60 m2, ostatní plocha, manipulační 
plocha), p.p.č. 1926/2 (11 m2, ostatní plocha, zeleň), p.p.č. 1926/3 (22 m2, ostatní plocha, zeleň), 
p.p.č. 1926/4 (4 m2, ostatní plocha, zeleň), p.p.č. 1927/1 (58 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace), 
p.p.č. 1927/4 (7m2, ostatní plocha, ostatní komunikace), p.p.č. 1927/5 (31 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace), p.p.č. 1927/6 (101 m2,  ostatní plocha, ostatní komunikace), p.p.č. 1930/2 (117 m2, 
ostatní plocha, zeleň), p.p.č. 1943/2 (142 m2, trvalý travní porost) a p.p.č. 1944/10 (18 m2, ostatní 
plocha, manipulační plocha) za kupní cenu 544.500,- Kč včetně DPH (základ 450.000,- Kč + 21% 
DPH 94.500,- Kč) a ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
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