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3. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 07.02.2017

Pořadí jednání č. 78
Majetkoprávní operace – koupě:

1. a) pozemku v k.ú. Frýdlant
     b) kupní smlouva

2. a) pozemků v k.ú. Albrechtice v Jizerských horách
     b) kupní smlouva

3. a) pozemků v k.ú. Poustka u Frýdlantu
     b) kupní smlouva

4. a) pozemků v k.ú. Horní Chrastava a Chrastava I
     b) kupní smlouva

5. a) pozemků v k.ú. Smržovka
     b) kupní smlouva

6. a) pozemků v k.ú. Prácheň
     b) kupní smlouva

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

1. a) s koupí části p.p.č. 3998 o výměře 28 m2, nově označené jako p.p.č. 3998/2, vodní 
plocha, vymezené geometrickým plánem č. 2462-1172/2012 ze dne 8. 1. 2013, 
nacházejí se v k.ú. Frýdlant, obci Frýdlant, evidované na listu vlastnictví č. 1629 u 
Katastrálního pracoviště Frýdlant, od obchodní korporace Frýdlantské strojírny –
Rasl a syn a.s., se sídlem Žitavská 909, 464 01 Frýdlant, IČO 25006568, za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.260 Kč (slovy: tisíc dvě stě šedesát 
korun českých),

     b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic 
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 
Liberec, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální 
pracoviště Frýdlant,

2. a) s koupí části p.p.č. 639/2 o výměře 84 m2, nově označené jako p.p.č. 639/3, ostatní 
plocha, způsob využití silnice, části p.p.č. 722/4 o výměře 135 m2, nově označené 
jako p.p.č. 722/14, ostatní plocha, způsob využití silnice, části p.p.č. 2452/9 o 
výměře 60 m2, nově označené jako p.p.č. 2452/23, ostatní plocha, způsob využití 
silnice, vymezených geometrickým plánem č. 1168-123/2016 ze dne 24. 6. 2016, a 
dále p.p.č. 722/2 o výměře 12 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní 
komunikace, p.p.č. 2452/7 o výměře 179 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná 
plocha, nacházejících se v k.ú. Albrechtice v Jizerských horách, obci Albrechtice v 
Jizerských horách, evidovaných na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního 
pracoviště Jablonec nad Nisou, od obce Albrechtice v Jizerských horách, se sídlem 
č.p. 226, 468 43 Albrechtice v Jizerských horách, IČO 00262277, za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 18.800 Kč (slovy: osmnáct tisíc osm set korun 
českých),

     b) se svěřením takto nabytých nemovitých věci k hospodaření Krajské správě silnic 
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 
Liberec, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální 



GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s  r. o. 2 / 3

pracoviště Jablonec nad Nisou,

3. a) s koupí části p.p.č. 76/1 o výměře 276 m2, nově označené jako p.p.č. 76/4, orná 
půda, a části p.p.č. 77 o výměře 211 m2, nově označené jako p.p.č. 77/3, orná půda, 
vymezených geometrickým plánem č. 149-5/2015 ze dne 23. 4. 2015, nacházejících 
se v k.ú. Poustka u Frýdlantu, obci Višňová, evidovaných na listu vlastnictví č. 231 
u Katastrálního pracoviště Frýdlant, od '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''' ''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''', za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 97.400 Kč (slovy: devadesát sedm tisíc 
čtyři sta korun českých),

     b) se svěřením takto nabytých nemovitých věci k hospodaření Krajské správě silnic 
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 
Liberec, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální 
pracoviště Frýdlant,

4. a) s koupí části p.p.č. 1519/3 o výměře 1 m2, nově označené jako p.p.č. 1519/6, ostatní 
plocha, způsob využití silnice, a části p.p.č. 1519/3 o výměře 11 m2, nově označené 
jako p.p.č. 1519/7, ostatní plocha, způsob využití silnice, vymezených 
geometrickým plánem č. 640-76/2014 ze dne 4. 11. 2014, p.p.č.  304/2 o výměře 38 
m2, p.p.č. 304/3 o výměře 15 m2, p.p.č. 304/4 o výměře 3 m2, p.p.č. 539/13 o 
výměře 61 m2, p.p.č. 539/14 o výměře 42 m2, vše ostatní plocha, způsob využití 
silnice, nacházejících se v k.ú. Horní Chrastava, obci Chrastava, evidovaných na 
listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního pracoviště Liberec, a dále p.p.č. 1391/21 o 
výměře 20 m2 , p.p.č. 1391/22 o výměře 181 m2, obě ostatní plocha, způsob využití 
silnice, nacházejících se v k.ú. Chrastava I, obci Chrastava, evidovaných na listu 
vlastnictví č. 1 u Katastrálního pracoviště Liberec, od města Chrastava, se sídlem 
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČO 00262871, za vzájemně dohodnutou 
celkovou kupní cenu ve výši 18.600 Kč (slovy: osmnáct tisíc šest set korun 
českých),

     b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic 
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 
Liberec, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální 
pracoviště Liberec,

5. a) s koupí části p.p.č. 3931 o výměře 10 m2, nově označené jako p.p.č. 3931/2, části 
p.p.č. 3936 o výměře 26 m2, nově označené jako p.p.č. 3936/5, obě ostatní plocha, 
způsob využití silnice, vymezených geometrickým plánem č. 2640-167/2008 ze dne 
15. 12. 2015, části p.p.č. 2042 o výměře 433 m2, nově označené jako p.p.č. 2042/2, 
ostatní plocha, způsob využití silnice, části p.p.č. 2072 o výměře 466 m2, nově 
označené jako p.p.č. 2072/3, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
vymezených geometrickým plánem č. 2634-176/2015 ze dne 1. 7. 2015, 
nacházejících se v k.ú. Smržovka, Smržovka, evidovaných na listu vlastnictví č. 
10001 u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, od města Smržovka, se 
sídlem náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka, IČO 00262579, za vzájemně 
dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 37.400 Kč (slovy: třicet sedm tisíc čtyři 
sta korun českých),

     b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic 
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 
Liberec, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální 
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pracoviště Jablonec nad Nisou,

6. a) s koupí p.p.č. 15/2 o výměře 240 m2, p.p.č. 19/4 o výměře 106 m2, p.p.č. 19/5 o 
výměře 300 m2, p.p.č. 19/6 o výměře 97 m2, p.p.č. 21/4 o výměře 28 m2, p.p.č. 
21/5 o výměře 78 m2, p.p.č. 21/6 o výměře 7 m2, p.p.č. 25/2 o výměře 110 m2, 
p.p.č. 27/2 o výměře 5 m2, p.p.č. 52/7 o výměře 81 m2, vše ostatní plocha, způsob 
využití silnice, nacházejících se v k.ú. Prácheň, obci Kamenický Šenov, 
evidovaných na listu vlastnictví č. 196 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od 
''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''' ''''' '''''''''''' '''''''''''''''''''', za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve 
výši 126.240 Kč (slovy: jedno sto dvacet šest tisíc dvě stě čtyřicet korun českých),

     b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic 
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 
Liberec, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální 
pracoviště Česká Lípa,

s c h v a l u j e

1. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/213/2017 mezi Libereckým krajem a 
akciovou společností Frýdlantské strojírny – Rasl a syn

2. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/214/2017 mezi Libereckým krajem a obcí 
Albrechtice v Jizerských horách

3. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/215/2017 mezi Libereckým krajem a 
'''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''

4. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/216/2017 mezi Libereckým krajem a 
městem Chrastava

5. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/217/2017 mezi Libereckým krajem a 
městem Smržovka

6. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/218/2017 mezi Libereckým krajem a 
''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''

a  u k l á d á

1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana:

     a) předložit návrhy na koupi pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

Termín: 28. 02. 2017

     b) po schválení koupě pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení 
smluv k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 30. 06. 2017

2) Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje návrh 
na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic 
Libereckého kraje.

Termín: 30. 04. 2018


