
GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s  r. o. 1 / 1

3. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 07.02.2017

Pořadí jednání č. 82
Majetkoprávní operace – záměry směny:

1.      pozemků v k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou (2016/09/081)
2.      pozemků v k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou (2016/09/082)

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

1. záměr směny pozemku ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě Krajské správy silnic 
Libereckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 
Liberec, a to: části p.p.č. 1393/1 o výměře 409 m2, nově označené jako p.p.č. 1393/9, 
ostatní plocha, způsob využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 167-152/2016 
ze dne 12. 4. 2016, nacházející se v k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou, obci Vysoké 
nad Jizerou, evidované listu vlastnictví č. 84 u Katastrálního pracoviště Semily, cena 
pozemku činí částku 16.360 Kč (slovy: šestnáct tisíc tři sta šedesát korun českých),
za pozemky ve vlastnictví ''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '''''''' '''' '''''''''''' ''' ''''''''''' 
''''''''''''''''''''''''''''''' '''' '''' '''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''', a to: části p.p.č. 101/1 o výměře 102 
m2, nově označené jako p.p.č. 101/8, travní porost, a části p.p.č. 101/3 o výměře 389 m2, 
nově označené jako p.p.č. 101/7, lesní pozemek, vymezených geometrickým plánem č. 
167-152/2016 ze dne 12. 4. 2016, nacházejících se v k.ú. Stará Ves u Vysokého nad 
Jizerou, obci Vysoké nad Jizerou, evidovaných listu vlastnictví č. 92 u Katastrálního 
pracoviště Semily, cena pozemků činí částku 19.640 Kč (slovy: devatenáct tisíc šest set 
čtyřicet korun českých).
Směna bude provedena s doplatkem. Liberecký kraj doplatí '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''
částku ve výši 3.280 Kč (slovy: tři tisíce dvě stě osmdesát korun českých).

2. záměr směny pozemku ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě Krajské správy silnic 
Libereckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 
Liberec, a to: části p.p.č. 1393/1 o výměře 120 m2, nově označené jako p.p.č. 1393/8, 
ostatní plocha, způsob využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 167-152/2016 
ze dne 12. 4. 2016, nacházející se v k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou, obci Vysoké 
nad Jizerou, evidované listu vlastnictví č. 84 u Katastrálního pracoviště Semily, cena 
pozemku činí částku 4.800 Kč (slovy: čtyři tisíce osm set korun českých),
za pozemky ve vlastnictví ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''' '''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''''', a to: 
části p.p.č. 82/1 o výměře 85 m2, nově označené jako p.p.č. 82/4, lesní pozemek, a části 
p.p.č. 82/2 o výměře 380 m2, nově označené jako p.p.č. 82/5, lesní pozemek, 
vymezených geometrickým plánem č. 167-152/2016 ze dne 12. 4. 2016, nacházejících se 
v k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou, obci Vysoké nad Jizerou, evidovaných listu 
vlastnictví č. 127  Katastrálního pracoviště Semily, cena pozemků činí částku 18.600 Kč 
(slovy: osmnáct tisíc šest set korun českých).
Směna bude provedena s doplatkem. Liberecký kraj doplatí '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' částku 
ve výši 13.800 Kč (slovy: třináct tisíc osm set korun českých).

a  u k l á d á

Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje, zajistit po schválení, zveřejnění 
záměrů směn na úřední desce Libereckého kraje.

Termín: 30. 06. 2017


