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3. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 07.02.2017

Pořadí jednání č. 79
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí:

1.      pozemků v k.ú. Poustka u Frýdlantu
2.      pozemků v k.ú. Černousy
3.      pozemku v k.ú. Vyskeř
4.      pozemků v k.ú. Smržovka

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

1. a) s bezúplatným převodem p.p.č. 81/2 o výměře 61 m2, ostatní plocha, způsob využití 
silnice, a p.p.č. 89/8 o výměře 135 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, 
nacházejících se v k.ú. Poustka u Frýdlantu, obci Višňová, evidovaných na listu 
vlastnictví č. 10002 u Katastrálního pracoviště Frýdlant, od ČR – Státní pozemkový 
úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 01312774,

     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 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální 
pracoviště Frýdlant,

2. a) s bezúplatným převodem části p.p.č. 212/10 o výměře 13 m2, nově označené jako  
p.p.č. 212/17, vodní plocha, části p.p.č. 235/3 o výměře 3 m2, nově označené jako 
p.p.č. 235/7, vodní plocha, a části p.p.č. 212/12 o výměře 63 m2, nově označené 
jako p.p.č. 212/18, ostatní plocha, vymezených geometrickým plánem č. 185-
64/2016 ze dne 2. 2. 2016, nacházejících se v k.ú. Černousy, obci Černousy, 
evidovaných na listu vlastnictví č. 10002 u Katastrálního pracoviště Frýdlant, od ČR 
– Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, 
IČO 01312774,

     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 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální 
pracoviště Frýdlant,

3. a) s bezúplatným převodem části p.p.č. 4073 o výměře 2 m2, nově označené jako  
p.p.č. 4073/2, ostatní plocha, způsob využití silnice, vymezené geometrickým 
plánem č. 631-123/2016 ze dne 12. 7. 2016, nacházející se v k.ú. Vyskeř, obci 
Vyskeř, evidované na listu vlastnictví č. 10002 u Katastrálního pracoviště Semily, 
od ČR – Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -
Žižkov, IČO 01312774,

     b) se svěřením takto nabyté nemovité 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 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální 
pracoviště Semily,

4. a) s bezúplatným převodem části p.p.č. 3937 o výměře 190 m2, nově označené jako  
p.p.č. 3937/5, ostatní plocha, způsob využití silnice, části p.p.č. 3937 o výměře 53 
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m2, nově označené jako p.p.č. 3937/6, ostatní plocha, způsob využití ostatní 
komunikace, části p.p.č. 3937 o výměře 52 m2, nově označené jako p.p.č. 3937/7, 
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezených geometrickým 
plánem č. 2640-167/2008 ze dne 15. 12. 2015, nacházejících se v k.ú. Smržovka, 
obci Smržovka, evidovaných na listu vlastnictví č. 10002 u Katastrálního pracoviště 
Jablonec nad Nisou, od ČR – Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 
1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 01312774,

     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 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální 
pracoviště Jablonec nad Nisou

a  u k l á d á

Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje:

a) předložit návrhy bezúplatného nabytí pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého 
kraje,

Termín: 28. 02. 2017

b) zaslat po schválení bezúplatného nabytí pouemků Zastupitelstvem Libereckého kraje 
žádosti o bezúplatný převod pozemků na Státní pozemkový úřad.

Termín: 30. 06. 2017


