
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

9.  zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 

Bod pořadu jednání:         

Majetkoprávní operace -  změna usnesení - LOKALITA "Vesec u Liberce - 

K Sportovnímu areálu. 

 

Stručný obsah: Zastupitelstvem města dne 3. 9. 2015 byla schválena směna mezi vlast-

níky pozemků p.č. 1354/5,11,17,29,34, k. ú. Vesec u Liberce a pozemky ve vlastnictví 

statutárního města Liberec. Novým usnesením budou změněny podíly jednotlivých spo-

luvlastníků, a to z důvodu, že během schvalovacího procesu v orgánech města došlo na 

pozemcích ke změně podílů. Jeden ze spoluvlastníků, JJ, byl ostatními vyplacen a vy-

mazán z listin v katastru nemovitostí, a to z důvodu hrozících exekucí. Na toto jsme 

nebyli zplnomocněným zástupcem upozorněni. 

 

 

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  20. 10. 2015 

Poznámka:       

Předkládá: 

 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec 

p. Tomáš Kysela, v. r. náměstek primátora  

   

Návrh usnesení 
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Zastupitelstvo města po projednání       

      

 

z r u š u j e 

usnesení č. 198/2015, bod 2, zastupitelstva města dne 3. 9. 2015     

 

 

s c h v a l u j e  

 

směnu  pozemků p.č. 1354/5, 1354/11, 1354/17, 1354/29, 1354/34, vše v k. ú Vesec u Liber-

ce, o vým. celkem 613 m
2
, ve spoluvlastnictví: BI – podíl 5/96, JB – podíl 5/96, JP – podíl 

1/96,  JE – podíl 1/12, SA - podíl 69/96, MM – podíl 1/12 nemovitostí  

za pozemky  p.č. 1356/2, 1356/3, 1356/5, 1356/6, 1356/7, 1356/8, 1356/9, vše v k. ú. Vesec u 

Liberce (vzniklé oddělením z  pozemku 1356 dle geometrického plánu č. 2094-1/2015 ze dne 

19. 1. 2015), k. ú. Vesec u Liberce, o  vým. celkem 574 m
2
, ve vlastnictví STATUTÁRNÍ 

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

 

 

a   u k l á d á 

 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi pro technickou správu majetku města 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací 

T: neprodleně 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění: 

Osobní údaje fyzických osob (prodávajících) jsou v souladu s § 16, § 17 a  § 95 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí v zápisu na Magistrátu města Liberec 

Pozn.  

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňo-

vaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

Zastupitelstvem města dne 3. 9. 2015 byla schválena směna mezi vlastníky pozemků p.č. 

1354/5,11,17,29,34, k. ú. Vesec u Liberce a pozemky ve vlastnictví statutárního města 

Liberec. Novým usnesením budou změněny podíly jednotlivých spoluvlastníků, a to 

z důvodu, že během schvalovacího procesu v orgánech města došlo na pozemcích ke 

změně podílů. Jeden ze spoluvlastníků, JJ, byl ostatními vyplacen a vymazán z listin 

v katastru nemovitostí, a to z důvodu hrozících exekucí. Na toto jsme nebyli zplnomoc-

něným zástupcem upozorněni. 

 

Rada města dne 25. 8. 2015 souhlasila usn. č. 650/2015, bod 2.,  zastupitelstvo města dne 3. 9. 

2015 schválilo usn. č. 198/2015, bod 2. Směnu  pozemků p.č. 1354/5, 1354/11, 1354/17, 

1354/29, 1354/34, k. ú Vesec u Liberce, o vým. celkem 613 m
2
, ve spoluvlastnictví: BI – po-

díl 5/96, JB – podíl 5/96, JJ – podíl 1/96, JP – podíl 1/96,  JE – podíl 1/12, SA – podíl 17/24, 

MM – podíl 1/12 nemovitostí  

za pozemky  p.č. 1356/2, 1356/3, 1356/5, 1356/6, 1356/7, 1356/8, 1356/9,  k. ú. Vesec u Li-

berce (vzniklé oddělením z pozemku 1356 dle GP č. 2094-1/2015 ze dne 19. 1. 2015), k. ú. 

Vesec u Liberce, o  vým. celkem 574 m
2
, ve vlastnictví STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, 

nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978. Bez doplatku. 

 

 

Zástupce spoluvlastníků požádal dne 16. 9. 2015  o nápravu stavu v podílech zbylých spolu-

vlastníků a výmazem JJ z usnesení.  

 

Z výše uvedených důvodů Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic  

doporučuje změnu  usnesení : 

Rada města dne 20. 10. 2015 souhlasí se směnou  pozemků p.č. 1354/5, 1354/11, 1354/17, 

1354/29, 1354/34, vše v k. ú Vesec u Liberce, o vým. celkem 613 m
2
, ve spoluvlastnictví: BI 

– podíl 5/96, JB – podíl 5/96, JP – podíl 1/96,  JE – podíl 1/12, SA – podíl 69/96, MM – po-

díl 1/12 nemovitostí  

za pozemky  p.č. 1356/2, 1356/3, 1356/5, 1356/6, 1356/7, 1356/8, 1356/9, vše v k. ú. Vesec u 

Liberce (vzniklé oddělením z  pozemku 1356 dle GP č. 2094-1/2015 ze dne 19. 1. 2015), k. ú. 

Vesec u Liberce, o  vým. celkem 574 m
2
, ve vlastnictví STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBE-

REC, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978. Bez doplatku. 

 
Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek před projedná-

ním v radě města. 
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 Pozemky určené ke směně 
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Pozemky ve vlastnictví žadatelů 
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Pozemky ve vlastnictví města 

 

 
 


