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III. 
 PRODEJ PODÍLŮ NA POZEMCÍCH SOUVISEJÍCÍCH  

                                                                                                                              (6 případů) 
 

1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ                                                         PRŮVODNÍ  LIST 
2.  OZNAČENÍ NEMOVITOSTÍ 

  
Podíl pozemku p.č. 829/1, k.ú. Liberec 

 
 
a) adresa související budovy:        ul. Klášterní 870, Liberec 1 
 
b) pozemky související:  829/1  (1868 m2)     k.ú. Liberec      podíl: 305/1011  (563,54 m2) 

 
  
Privatizace dle  : Čl. III, odst. 4 „Zásad postupu při privatizaci pozemků“  
 
Zpracovala       :    Roncová Ivana 
 
Kontroloval      :    M.Hozáková 
 
Projednáno       :   RM 21.6.2011, RM 20.9.2011, RM 17.1.2012, ZM 26.1.2012 
 
 
2. POPIS POZEMKU:  
 
katastrální území: Liberec p.p.č.829/1          druh pozemku:  zahrada 
                            výměra celkem: 1.868 m2 
 

3. FORMA PRIVATIZACE:   výběrové řízení s předkupním právem spoluvlastníků pozemku p.č. 
829/1, k.ú. Liberec za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

 
4. CENA :   122.000,- Kč 
 
 
5. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 
 
    a) jistina:  13.000,- Kč 
    b) celá kupní cena je splatná před podpisem KS 
 
 
6. DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY: ------ 
- v případě prodeje třetí osobě bude v kupní smlouvě uveden závazk přístupu a příjezdu ke garážím 

na pozemcích p.č.829/2 a 829/3, k.ú.Liberec  













































 

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. 
 
 

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  LIBEREC 
 

 
 

26. 1. 2012 
 
 

 
 
 
IV.   MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N.  

 
 
 

NÁVRHY USNESENÍ: 
 
1. Prodej Pozemků 
 

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 3426, při ul. U Šamotky, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, manželům Janu Lenkovi, bytem U Šamotky 426, 463 11 Liberec 
XXX a Valentině Lenkové, bytem Hašlerova 125/9, 460 06 Liberec VI, za kupní cenu 
85.200,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  

 
2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 635/4, oddělené z p.p.č. 635/3 dle 

GP č. 3168-390/2011 ze dne 1.9.2011, při ul. Krajová v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
manželům Miroslavovi a Monice Novotným, bytem Krajová 1011, 463 11 Liberec XXX, za 
kupní cenu 9.100,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode 
dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N.  
 

 

1. Prodej pozemků 
 

1.   PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                                                    p.p.č.  3426     
zpracoval  : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval  : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
 
druh pozemku  : trvalý travní porost 
ochrana    : zemědělský půdní fond 
záměr   : prodej pozemku  
využití dle územ. plánu  : plochy bydlení venkovského     
závazky a břemena  : na p.p.č. 3426 - Věcné břemeno pro O2 Telefónicu  
    na pozemek není přístup z veřejné komunikace     
privatizace dle   : Zásad postupu při privatizaci pozemků – výběrové řízení 
 
urbanistický obvod  : 064                                        cenové pásmo/kategorie: V. / C 
cena dle interního předpisu : 200,- Kč/m2                     koeficient K3:   1,05 
jednotková cena  : 210,- Kč/m2                  
 
základní cena   : 82.740,- Kč                           výměra: 394 m2  
náklady spojené s realizací  :    2.460,- Kč               (3% daň 2.484,- Kč, zaokrouhlení - 24,- Kč) 

 
Celková cena   : 85.200,- Kč          
 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 29.9.2011 jsme obdrželi žádost manželů Jana Lenky, bytem U Šamotky 426, 463 11 Liberec 
XXX a Valentiny Lenkové, bytem Hašlerova 125/9, 460 06 Liberec VI, ve věci prodeje p.p.č. 3426 při 
ul. U Šamotky, v k.ú. Vratislavice nad Nisou za účelem rozšíření zahrady. 
Omezení pozemku:  p.p.č. 3426 je zatížena věcným břemenem, zřízeným pro O2 Telefonicu, na 
některých částech pozemku se vyskytují mokřiny a na pozemek není přístup z veřejné komunikace –
sousedí se soukromými pozemky, tramvajovou tratí a pozemkem SML na který navazuje vlaková trať.  
 
Projednáno: 
Rada MO – 3.10.2011 – usnesení č. 523/10/2011 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č. 3426 při ul. U Šamotky v k.ú. Vratislavice nad Nisou za minimální prodejní cenu 85.200,- Kč, 
formou výběrového řízení.  
 
Rada města – 18.10.2011 - usnesení č. 702/2011 bod I.1. 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 3426 při ul. U Šamotky v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou za minimální prodejní cenu 85.200,- Kč, formou výběrového řízení.  
 
ZVEŘEJNĚNO:  31.10.2011 – 16.11.2011   
Termín uzávěrky příjmu přihlášek k VŘ byl 16.11.2011 do 10:30. 
Přihlášeni k VŘ: -  manželé Jan a Valentina Lenkovi (jistina 9.000,- Kč byla zaplacena na účet MO) 
 
Rada MO – 21.11.2011 – usnesení č. 617/11/2011 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
3426, při ul. U Šamotky, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Janu Lenkovi, bytem U Šamotky 
426, 463 11 Liberec XXX a Valentině Lenkové, bytem Hašlerova 125/9, 460 06 Liberec VI, za kupní 
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cenu 85.200,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto 
majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
 
Zastupitelstvo MO – 19.12.2011 – usnesení č. 198/12/2011  
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 3426, při ul. U Šamotky, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Janu Lenkovi, bytem U 
Šamotky 426, 463 11 Liberec XXX a Valentině Lenkové, bytem Hašlerova 125/9, 460 06 Liberec VI, 
za kupní cenu 85.200,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto 
majetkoprávní operaci v následních orgánech. 
 
Rada města – 10.1.2012 - usnesení č. 6/2012 bod IV.1. 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 3426, při ul. U Šamotky, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, manželům Janu Lenkovi, bytem U Šamotky 426, 463 11 Liberec XXX a Valentině Lenkové, 
bytem Hašlerova 125/9, 460 06 Liberec VI, za kupní cenu 85.200,- Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města 
Liberec. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 3426, při ul. U Šamotky, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, manželům Janu Lenkovi, bytem U Šamotky 426, 463 11 Liberec XXX a 
Valentině Lenkové, bytem Hašlerova 125/9, 460 06 Liberec VI, za kupní cenu 85.200,- Kč, splatnou 
před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec. 
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2.   PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                                            část p.p.č. 635/4      
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  :  ostatní plocha, ostatní komunikace 
využití dle územ. plánu  :  plochy bydlení čistého 
závazky a břemena  :  ne 
privatizace dle   :  Zásad postupu při privatizaci pozemků – výběrové řízení 
 
urbanistický obvod   : 063                     cenové pásmo / kategorie: IV. / B 
cena dle interního předpisu : 560,- Kč/m2      koeficient K3 : 1,25 
jednotková cena   : 700,- Kč/m2        výměra celkem: 153 m2, výměra 
          části: 6 m2         
základní cena   :   4.200,- Kč 
náklady spojené s realizací :   4.900,- Kč      (daň 3% 126,- Kč, GP 4.800,- Kč , zaokrouhlení -26,- Kč)     
                          
Celková cena   :  9.100,- Kč 
 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 8.6.2011 jsme obdrželi žádost od manželů Moniky a Miroslava Novotných, bytem Krajová 
1011, 463 11 Liberec XXX, ve věci prodeje části p.p.č. 635/3 při ul. Krajová v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou o výměře cca 5 m2, za účelem zarovnání hranice pozemku. 
 
Projednáno: 
Rada MO – 13.6.2011 – usnesení č. 359/06/2011 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
části p.p.č. 635/3 při ul. Krajová v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 700,- 
Kč/m2 + náklady prodeje a ukládá TOM zajistit geometrické oddělení.  
 
Rada MO – 17.10.2011 – usnesení č. 538/10/2011   
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č. 635/4, oddělené z p.p.č. 635/3 dle GP č. 3168-390/2011 ze dne 1.9.2011, při ul. Krajová v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 9.100,- Kč, formou výběrového řízení s právem 
přednosti vlastníků p.p.č. 643/58. 
 
Rada města – 1.11.2011 - usnesení č. 702/2011 bod I.1. 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 635/4, oddělené z p.p.č. 635/3 dle GP č. 
3168-390/2011 ze dne 1.9.2011, při ul. Krajová v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní 
cenu 9.100,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků p.p.č. 643/58. 
 
ZVEŘEJNĚNO: 16.11.2011 – 2.12.2011, uzávěrka pro přihlášky k VŘ byla 2.12.2011 do 10:30. 
Přihlášeni k VŘ:     
-  manželé Miroslav a Monika Novotní (jistina byla zaplacena na účet MO) 
 
Rada MO – 5.12.2011- usnesení č. 647/12/2011  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
635/4, oddělené z p.p.č. 635/3 dle GP č. 3168-390/2011 ze dne 1.9.2011, při ul. Krajová v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, manželům Miroslavovi a Monice Novotným, bytem Krajová 1011, 463 11 
Liberec XXX, za kupní cenu 9.100,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 
45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi 
projednat tuto majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
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Zastupitelstvo MO – 19.12.2011 – usnesení č. 199/12/2011 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 635/4, oddělené z p.p.č. 635/3 dle GP č. 3168-390/2011 ze dne 1.9.2011, při ul. Krajová v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, manželům Miroslavovi a Monice Novotným, bytem Krajová 1011, 463 11 
Liberec XXX, za kupní cenu 9.100,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 
45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi 
projednat tuto majetkoprávní operaci v následních orgánech. 
 
Rada města – 10.1.2012 - usnesení č. 6/2012 bod IV.2. 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 635/4, oddělené z p.p.č. 635/3 dle GP č. 3168-
390/2011 ze dne 1.9.2011, při ul. Krajová v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Miroslavovi a 
Monice Novotným, bytem Krajová 1011, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 9.100,- Kč, splatnou 
před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 635/4, oddělené z p.p.č. 635/3 dle GP č. 
3168-390/2011 ze dne 1.9.2011, při ul. Krajová v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Miroslavovi 
a Monice Novotným, bytem Krajová 1011, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 9.100,- Kč, splatnou 
před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec.  
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