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11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 20.06.2017

Pořadí jednání č. 71
Majetkoprávní operace – záměry prodeje

1.      v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí (FAMA 2016/10/054)
2.      v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí (FAMA 2016/10/048)

Rada kraje po projednání

n e s c h v a l u j e

1. předběžný záměr prodeje nemovitých věcí ve správě Krajské správy silnic Libereckého 
kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 
70946078 a to: části p.p.č. 153/10, ostatní plocha, jiná plocha, a části p.p.č. 154/2 ostatní 
plocha, jiná plocha, dle vymezeného plánku, nacházejících se v k.ú. Hradčany nad 
Ploučnicí, obci Ralsko, evidovaných na listu vlastnictví č. 9 u Katastrálního pracoviště 
Česká Lípa, '''''''' '''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''' ''''' '''''''''''' '''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''' ''''' '''''''''''' 
''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''', kdy každému bude náležet ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 
1, a to za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem zadaným ze strany Krajské 
správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, s tím, že náklady na 
vypracování geometrického plánu uhradí kupující,

2. předběžný záměr prodeje nemovitých věcí ve správě Krajské správy silnic Libereckého 
kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 
70946078 a to:  p.p.č. 459 o výměře 434 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 
je stavba bez čp/če, jiná st., a p.p.č. 460 o výměře 2331 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 
zbořeniště, nacházejících se v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí, obci Ralsko, evidovaných na 
listu vlastnictví č. 9 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '''' ''''' 
'''''''''''''' ''''''''''''''', za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem zadaným ze strany 
Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace

a  u k l á d á

Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje, zajistit po schválení, zaslání dopisů 
zájemcům o koupi pozemků.

Termín: 31. 08. 2017


