
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

5.  zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2015 

Bod pořadu jednání:         

Majetkoprávní operace - směna pozemků 
 

 

Zpracoval:  Odbor majetkové správy  

odbor, oddělení: oddělení majetkové evidence a dispozic 

telefon: 48 524 3312 

Schválil: vedoucí oddělení Ivana Roncová 

 vedoucí odboru Bc. Jaroslav Schejbal 

Projednáno: RM dne 19. 5. 2015 

Poznámka:       

Předkládá: 

 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec 

p. Tomáš Kysela, v. r. náměstek primátora  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
směnu pozemků  p.č.111/3, 111/4, 111/5(dle GP č. 868-48/2006,  ze dne 10. 3. 2006, odděl. 
z pozemku p.č.  111/1), o vým. celkem 2.373 m

2
, pozemek p.č. 111/1 (vymezený  GP č. 1231-

61/2014 ze dne 24. 4. 2014 a zmenšený o pozemky pč. 111/3, 111/4, 111/5),  o vým. 744 m
2
, 

vše v k. ú. Horní Hanychov  

ve vlastnictví Lesy České republiky, s.p., IČ:42196451, DIČ: CZ42196451, Přemyslova 

1106/19, Hradec Králové, 501 68 
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za pozemek p.č. 1940, k.ú. Liberec, o  vým. 1.102 m
2
, ve vlastnictví STATUTÁRNÍ MĚS-

TO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978, 

s doplatkem městu ve výši  1,802.400,- Kč. 

 

 

 

 

a   u k l á d á 

Tomáši Kyselovi, náměstku primátora města 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací 

T: neprodleně 
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                SMĚNA POZEMKŮ        (1 případ) 

1. kat. území: Horní Hanychov                            pozemky p.č. 111/3, 111/4, 111/5 (odděl. 

z pozemku p.č. 111/1), pozemek p.č. 111/1  

ve vlastnictví žadatele 
 
    za 
 
    kat. území: Liberec                                                      pozemky p.č. 1939/1, 1939/2 a 1940 

ve vlastnictví města 
 

zpracovala : Mgr. E. Bulířová, M. Hozáková 

kontrolovala : I. Roncová 

 

druh pozemků : lesní pozemek (proběhlo odnětí pozemku plnění funkce lesa – zastavěn stav-

bou „Retenční nádrž Bucharka“) 

  za   

zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště (p.č. 1939/1), ostatní plocha – jiná plo-

cha (p.č. 1939/2), zahrada (p.č. 1940) 

ochrana : pozemek určený k plnění funkcí lesa (p.č. 111/1), zemědělský půdní fond (p.č. 

1940) 

důvod předložení   : žádost, Lesy ČR s.p. 

záměr : směna pozemků  

využití dle územ. plánu : pozemky ve vlastnictví žadatele jsou ve stabilizovaných plochách přírody a 

krajiny – lesní porosty, částečně v návrhových plochách – vodní toky a plochy, 

nezastavitelné; les a vodní plocha 

  za 

pozemek p.č. 1940 je ve stabilizovaných plochách bydlení městského, ostatní 

pozemky jsou v návrhových plochách urbanizované zeleně – zeleň rekreační, 

nezastavitelné plochy; zarostlé pozemky  

závazky a břemena : věcné břemeno ve prospěch SVS a.s. (p.č. 1939/1 a 1940) 

pronájem pozemku : NS Janků (p.č. 1939/1) 

zveřejněno :  

zákonná úprava dle  : § 2184 Obč. zákoníku  

 

pozemky p.č.      111/3, 111/4, 111/5 o vým. celkem 2.373 m
2
, oddělené GP č. 868-48/2006 ze dne 10. 3. 2006, 

z pozemku p.č.  111/1, pozemek p.č. 111/1 o vým. 744 m
2
,vymezený  GP č. 1231-61/2014 ze dne 24. 4. 2014 a 

zmenšený o pozemky pč. 111/3, 111/4, 111/5, k. p. Horní Hanychov  

ve vlastnictví žadatele 

výměra celkem: 3117  m
2
 

cena dle znaleckého posudku  :  1,363.970,- Kč 

  

za 

 

pozemek p.č.  1940 

ve vlastnictví města 

výměra: 1102 m
2 

cena dle znaleckého posudku  :  3,166.370,- Kč 

 

doplatek ve výši   :  1,802.400,- Kč 
 

náklady spojené s realizací směny hradí každý jednou polovinou (8.234,- Kč) 
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Stanovisko PS:    28. 6. 2013 

dílčí stanoviska: SR: souhlas 

  SM: souhlas 

  HA: souhlas se směnou pouze pozemku p.č. 1940, ostatní pozemky (p.č. 1939/1 s 1939/2) 

zachovat pro navrženou funkci dle ÚP jako součást rekreační zeleně; v návrhu nového 

ÚP je přes pozemky p.č. 1939/1 a 1939/2 navržena tramvajová trať 

  OS: souhlas 

  SK: souhlas 

  HU: souhlas 

  SU: souhlas 

  ZP: z hlediska zájmů ochrany přírody: upozorňujeme na to, že pozemky p.č. 1939/1 a 

1939/2 jsou dle platného i nového ÚP vymezeny jako zeleň urbanizovaná – rekreační 

zeleň 

 z hlediska zájmů chráněných zákonem o lesích a zákonem o ochraně ZPF: dle evidence 

katastru nemovitostí je předmětná část pozemku p.č. 111/1 součástí lesního pozemku 

s ochranou pozemku určeného k plnění funkcí lesa, tj. pozemku, který musí být účelně 

obhospodařován podle lesního zákona; jeho využití k jiným účelům je zakázáno (§ 13 

odst. 1 lesního zákona); před realizací směny doporučujeme zanesení trvalého odnětí z 

pozemků určených k plnění funkcí lesa do katastru nemovitostí; současně upozorňuje-

me, že jakákoliv výstavba na této části pozemku je podmíněna souhlasem státní správy 

lesů 

  OD: souhlas 

  ML: souhlas 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: Na části pozemku p.č. 111/1 v k.ú. Horní Hanychov, který je ve vlastnictví 

Lesů ČR, byla v minulosti vybudována retenční nádrž Bucharka, která je 

v majetku SML a je součástí zasněžovacího systému lyžařského areálu na Ješ-

tědu. Stavba je zkolaudována, ale není dosud evidována v katastru nemovitos-

tí. Užívání pozemku, zastavěného výše uvedenou stavbou, je ošetřeno nájemní 

smlouvou na dobu určitou, a to do 31. 12. 2014. Lesy ČR projevily zájem o 

pozemky v blízkosti sídla Lesní správy Ještěd, konkrétně se jedná o pozemky 

p.č 1939/1, 1939/2 a 1940 v k.ú. Liberec a navrhují směnu za část pozemku 

p.č. 111/1 v k.ú. Horní Hanychov, na které se nachází tato retenční nádrž. 

S ohledem na stanoviska jednotlivých odborů v rámci pracovní skupiny na-

vrhujeme směnu pouze za pozemek p.č. 1940. Dále upozorňujeme na skuteč-

nost, že by bylo vhodné před realizací směnné smlouvy vyřešit zápis stavby 

do katastru nemovitostí (tento postup nám doporučili také pracovníci Kata-

strálního úřadu pro Liberecký kraj). 

 

 

DOPORUČENÍ OEMA: Oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje směnu části pozemku p.č. 

111/1 v k.ú. Horní Hanychov za pozemek p.č. 1940 v k.ú. Liberec. 

 

USNESENÍ RM: Rada města dne 27. 8. 2013 schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 111/1, k.ú. 

Horní Hanychov, 

ve vlastnictví: 

Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, 

Přemyslova 1106/19, Hradec Králové,PSČ 501 68 

za pozemek p.č. 1940, k.ú. Liberec,  

ve vlastnictví:  

Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978, 

za podmínky legalizace stavby „Retenční nádrž Bucharka“ před realizací směnné 

smlouvy. 

 

ZVEŘEJNĚNÍ: 17. 4. 2015 – 4. 5. 2015 
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NÁVRH USNESENÍ RM: Rada města dne 19. 5. 2015 souhlasí se směnou pozemků  p.č.111/3, 111/4, 

111/5(dle GP č. 868-48/2006,  ze dne 10. 3. 2006, odděl. z pozemku p.č.  111/1), o vým. 

celkem 2.373 m
2
,  pozemek p.č. 111/1 m

2
(vymezený  GP č. 1231-61/2014 ze dne 24. 4. 

2014 a zmenšený o pozemky pč. 111/3, 111/4, 111/5),  o vým. 744 m
2
, vše v k. ú. Horní 

Hanychov  

ve vlastnictví Lesy České republiky, s.p., IČ:42196451, DIČ: CZ42196451, Přemyslova 

1106/19, Hradec Králové, 501 68 

za pozemek p.č. 1940, k.ú. Liberec, o  vým. 1.102 m
2
, ve vlastnictví STATUTÁRNÍ 

MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978, 

s doplatkem městu ve výši  1,802.400,- Kč. 

 

 

NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo města dne 28. 5. 2015 schvaluje  směnu pozemků  p.č.111/3, 111/4, 

111/5(dle GP č. 868-48/2006,  ze dne 10. 3. 2006, odděl. z pozemku p.č.  111/1), o vým. 

celkem 2.373 m
2
,  pozemek p.č. 111/1 m

2
(vymezený  GP č. 1231-61/2014 ze dne 24. 4. 

2014 a zmenšený o pozemky pč. 111/3, 111/4, 111/5),  o vým. 744 m
2
, vše v k. ú. Horní 

Hanychov  

ve vlastnictví Lesy České republiky, s.p., IČ:42196451, DIČ: CZ42196451, Přemyslova 

1106/19, Hradec Králové, 501 68 

za pozemek p.č. 1940, k.ú. Liberec, o  vým. 1.102 m
2
, ve vlastnictví STATUTÁRNÍ 

MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978, 

s doplatkem městu ve výši  1,802.400,- Kč. 

 

 

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek. 
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část pozemku ve vlastnictví žadatele navržená ke směně 
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pozemek ve vlastnictví města navržený ke směně 
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