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01. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.N. dne: 17. 02. 2021 

Bod pořadu jednání: 
 
  09. NÁVRH NA PŘEVOD  P.P.Č. 1021 A 1027  

Věc:  Návrh na převod p.p.č. 1021 a 1027    
 

Důvod předložení: 
 

Zpracoval: Michaela Dorníková, referentka TOM 

Projednáno: Rada MO  -  08.02.2021, FV 10.02.2021 

Předkládá:  Lukáš Pohanka, starosta 

K projednání přizván:  

Předpokládaná doba projednání:         

Počet výtisků:  
 
 
 
 

Návrh usnesení 
               
 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání 
neschvaluje žádost pana Vladimíra Proška, bytem Prosečská 831, 463 11 Liberec XXX, ze 
dne 24.11.2020, ve věci převodu p.p.č. 1021 a p.p.č. 1027, při ul. Prosečská, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou do vlastnictví pana Vladimíra Proška.  
Z: Starosta                  T : 02/2020 
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9. NÁVRH NA PŘEVOD POZEMKŮ  -  PRŮVODNÍ LIST 

 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                                       p.p.č. 1021 a 1027     
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  :  p.p.č. 1021 – zahrada 
       p.p.č. 1027 – zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště 
ochrana   :  ZPF, --- 
důvod předložení  :  žádost  
využití dle územ. plánu  :  p.p.č. 1021 – plochy bydlení čistého  
                                                      p.p.č. 1027 – plochy přírody a krajiny – krajinná zeleň 
dle připravovaného územ.plánu  :  p.p.č. 1021 – plochy bydlení 
                                                      p.p.č. 1027 – plochy sídelní zeleně  
závazky a břemena  :  ne  
výměra    :  p.p.č. 1021 - 993 m2 
       p.p.č. 1027 – 1351 m2 

privatizace dle   :  Zásad postupu při prodeji pozemků  
 
Ocenění pozemků - dle znaleckého posudku.  
 
Důvodová zpráva:  
Dne 24.11.2020 jsme od pana Vladimíra Proška, bytem Prosečská 831, 463 11 Liberec XXX obdrželi 
žádost o převod pozemků -  p.p.č. 1021 a p.p.č. 1027 do jeho vlastnictví (viz  příloha), která byla 
projednána na RMO dne 7.12.2020. Žádost nebyla schválena a dne 21.1.2021 jsme od pana Proška 
obdrželi žádost o zrušení tohoto usnesení. 
 
P.p.č. 1021 se nachází u domu č.p. 831, který byl ve vlastnictví p. Proška (nyní je ve vlastnictví jeho 
dcery, paní Libuše Svobodové) a dříve sloužil jako zahrada u tohoto domu – na základě nájemní 
smlouvy z 1.1.1996, která byla ukončena výpovědí 31.12.2008 a k 6.1.2009 mělo  proběhnout předání 
pozemku, ale pozemek nebyl vyklizen a p. Prošek pozemek nadále neoprávněně užíval. SML tedy 
podalo žalobu na vyklizení pozemku a zaplacení částky za jeho užívání, ale na přípravném jednání u 
okresního soudu dne 9.1.2013 pan Prošek sdělil, že je ochotný pozemek vyklidit do 30.6.2013 a 
měsíčně hradit 1000,- Kč, SML návrh přijalo a soud navrhl uzavření smíru v tomto duchu.  
V současnosti je pozemek vyklizen a není využíván. 
Dle platného územního plánu jde o stavební pozemek (je ale dotčen bezpečnostním pásmem vedení 
vysokého napětí).  
 

P.p.č. 1027 se nachází naproti parcele 1021 (přes ul. Prosečská), dle platného i připravovaného 
územního plánu se jedná o nestavební pozemek – zeleň. 
 
V minulosti projednáno: 
Pan Prošek od roku 2008 opakovaně žádal o směnu p.p.č. 1021. Ve většině případů nabízel směnou  
p.p.č. 957/5. Směna nebyla radou MO schválena. 
 
P.p.č. 957/5 (který je v aktuálně platném územní plánu veden jako nestavební) sousedí s pozemkem 
p.p.č. 957/4 ve vlastnictví SML, který je stavebním pozemkem - ale je dotčený bezpečnostním 
pásmem vysokotlakého plynovodu (Za účelem rozšíření pozemku SML byl v roce 2017 p. Proškovi 
navrhnut výkup p.p.č. 957/5 do vlastnictví SML, ale p. Prošek stanovil příliš vysokou kupní cenu a 
k dohodě tedy nedošlo). 
 
Protože při směně p.p.č. 1021 za p.p.č. 957/5 je mezi pozemky rozdíl ve výměře 374 m2 (p. Prošek by 
obdržel větší výměru) a dále protože je p.p.č. 1021 veden jako stavební pozemek (plochy bydlení) ale 
p.p.č. 957/5 je v současnosti nestavební (i když v připravovaném ÚP už je navržen jako stavební), 
došlo by k značnému rozdílu v cenách pozemků. 
Z tohoto důvodu bylo p. Proškovi nabídnuto, že součástí směny by mohl být i další pozemek ve 
vlastnictví p. Proška, a to p.p.č. 2414, při ul. Donská (vedle stavby nové mateřské školy), o výměře 
1270 m2, trvalý travní porost (platný ÚP – plochy urbanizované zeleně – ostatní městská zeleň, 
připravovaný ÚP – plochy sídelní zeleně).  
Takto by SML obdrželo dva nestavební pozemky o výměře 1889 m2 výměnou za jeden stavební 
pozemek o výměře 993 m2, čímž by se mohla srovnat cena pozemků.  
Dne 16.11.2017 jsme dopisem obdrželi reakci p. Proška - že u p.p.č. 2414 má zažádáno o změnu ÚP 
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na stavební pozemek a nabízí tuto parcelu směnou za p.p.č. 2094 ve vlastnictví SML a nadále žádá o 
směnu p.p.č. 1021 za p.p.č. 957/5. 
P.p.č. 2094, při ul. Donská, o výměře 1299 m2, trvalý travní porost (platný ÚP – plochy bydlení čistého, 
připravovaný ÚP – plochy bydlení).  – opět je tak navržena směna, kterou by SML získalo za stavební 
pozemek s větší výměrou - nestavební pozemek s menší výměrou. 
K dohodě se tedy nedospělo. 
 
Následně pan Prošek opětovně navrhl směnu p.p.č. 957/4 za p.p.č. 1021. 
 
 
Projednáno: 
Rada MO - 12.5.2008 - usnesení č. 458/05/2008 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje zveřejnění 
záměru směny p.p.č. 1021 při ul. Prosečská v k.ú.  Vratislavice nad Nisou, která je ve vlastnictví 
Statutárního města Liberec, IČ 262978 do vlastnictví pana Vladimíra Proška, bytem Prosečská 831, 
463 11 Liberec XXX za p.p.č. 957/5 při ul. Prosečská v k.ú.  Vratislavice nad Nisou, která je ve 
vlastnictví pana Vladimíra Proška, bytem Prosečská 831, 463 11 Liberec XXX do vlastnictví 
Statutárního města Liberec, IČ 262978 a ukládá TOM informovat žadatele, že směna bude možná za 
podmínky, že p.p.č. 1021 bude uveden do souladu s nájemní smlouvou, a to do 30.6.2008. 

 
Rada MO - 8.9.2008 - usnesení č. 806/09/2008    
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání doplněných informací ve věci 
uvedení p.p.č. 1021 v ul. Prosečská do souladu s nájemní smlouvou č.j. 317, nájemce pan Vladimír 
Prošek, Prosečská 831, Liberec 30 schvaluje ukončení této nájemní smlouvy výpovědí s tříměsíční 
výpovědní lhůtou a ukládá TOM zajistit její ukončení. 

 
Rada MO - 8.4.2009 - usnesení č. 280/04/2009 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
1) bere na vědomí informace TOM  o výsledku předání části p.p.č. 1021 po ukončení nájemní 
smlouvy č.j. 317 s p. Vladimírem Proškem, Prosečská 831, Liberec 30 a ukládá TOM opětovně vyzvat 
p. Proška k vyklizení p.p.č. 1021.  
2) bere na vědomí žádost pana Vladimíra Proška, bytem Prosečská 831, 463 11 Liberec XXX, 
doručenou dne 28.1.2009 ve věci odvolání  

 
Rada MO - 8.6.2009 - usnesení č. 501/06/2009 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání dopisu pana Vladimíra 
Proška, Prosečská 831, Liberec 30 ze dne 25.5.2009 ve věci výměny pozemků trvá na svém 
usnesení č. 806/09/2008  ze dne  8.9.2008 (tj. „po projednání doplněných informací ve věci uvedení 
p.p.č. 1021 v ul. Prosečská do souladu s nájemní smlouvou č.j. 317, nájemce pan Vladimír Prošek, 
Prosečská 831, Liberec 30 schvaluje ukončení této nájemní smlouvy výpovědí s tříměsíční výpovědní 
lhůtou a ukládá TOM zajistit její ukončení“). 

 
Rada MO – 7.9.2009 - Usnesení č. 684/09/2009 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) bere na vědomí dopisy pana Vladimíra Proška, Prosečská 831, Liberec 30 ze dne 24.6.2009 a 
8.7.2009 a zápis z předání p.p.č.1021 ze dne 30.6.2009 
b) schvaluje žádost  pana Vladimíra Proška, Prosečská 831, Liberec 30 o prodloužení 
lhůty na vyklizení části p.p.č. 1021 při ul. Prosečská do 31.12.2009. 

 
Rada MO – 1.4.2010 -Usnesení č. 08/01/2010 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  dopisu pana                                                                                  
Vladimíra Proška, Prosečská 831, Liberec 30 ze dne 21.12.2009 :  
1) neschvaluje žádost pana Vladimíra Proška, Prosečská 831, Liberec 30 o směnu p.p.č. 957/5 při ul. 
Prosečská v jeho vlastnictví za p.p.č. 1021 v ul. Prosečská ve vlastnictví Statutárního města Liberec 
2) neschvaluje požadavek pana Proška o hodnocení situace jako výpůjčku a ukládá TOM po 
vyklizení p.p.č. 1021 uplatnit na panu Vladimíru Proškovi, Prosečská 831, Liberec 30 vymáhání dlužné 
částky za skutečné užívání tohoto pozemku, a to od 1.1.2009.  
 
Rada MO – 1.4.2010 - Usnesení č. 09/01/2010 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  bere na vědomí informaci 
TOM o nevyklizení a nepředání p.p.č. 1021 v ul. Prosečská, kterou od 1.1.2009 po ukončení nájemní 
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smlouvy neoprávněně užívá p. Vladimír Prošek, Prosečská 831, Liberec 30 a schvaluje posunutí 
termínu vyklizení do 30. 4. 2010.   

 
Rada MO – 30.8.2010 - Usnesení č. 676/08/2010 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje předání veškerých 
podkladů týkajících se vyklizení p.p.č. 1021 při ul. Prosečská, k.ú. Vratislavice nad Nisou k právnímu 
stanovisku. 

 
Rada MO - 17.1.2011 – usnesení č. 33/01/2011 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí žádost pana 
Vladimíra Proška, bytem Prosečská 831, 463 11 Liberec XXX, ze dne 5.1.2011, ve věci vrácení části 
p.p.č. 1021 a tuto žádost neschvaluje. 

 
Rada MO - 20.1.2014 – usnesení č. 44/01/2014 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost pana 
Vladimíra Proška, bytem Prosečská 831, 463 11 Liberec XXX, doručenou dne 6.1.2014, ve věci 
směny pozemků v k.ú. Vratislavice nad Nisou, při ul. Prosečská, a to p.p.č. 957/5 za p.p.č. 1021  ve 
vlastnictví Statutárního města Liberec. 

 
Rada MO – 22.5.2017 - usnesení č.  250/05/2017/3  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje výkup p.p.č. 
957/5, při ul. Prosečská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou. 

 
Rada MO – 4.12.2017 - usnesení č. 507/12/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost pana 
Vladimíra Proška, bytem Prosečská 831, 463 11 Liberec XXX, ve věci směny p.p.č. 957/5 a 2414 za 
p.p.č. 1021 a 2094 v k.ú. Vratislavice nad Nisou.  

 
Rada MO – 7.12.2020 - usnesení č. 401/12/2020                                                                                                                 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost pana 
Vladimíra Proška, bytem Prosečská 831, 463 11 Liberec XXX, ve věci převodu p.p.č. 1021 a p.p.č. 
1027, při ul. Prosečská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou.  
 
Rada MO – 8.2.2021 - usnesení č. 03/02/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání žádosti pana Vladimíra 
Proška (bytem Prosečská 831, 463 11 Liberec XXX) ze dne 21.1.2021 trvá na svém usnesení č. 
401/12/2020 ze dne 7.12.2020 a ukládá starostovi předložit žádost pana Proška k projednání 
v zastupitelstvu MO.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost 
pana Vladimíra Proška, bytem Prosečská 831, 463 11 Liberec XXX, ze dne 24.11.2020, ve věci 
převodu p.p.č. 1021 a p.p.č. 1027, při ul. Prosečská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou do vlastnictví pana 
Vladimíra Proška.  
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