
                Vyvěšeno:     29. 09. 2021  
           K vyvěšení do:     18. 10. 2021 

 

Město Chrastava  
 

v souladu s usnesením  ZM 2020/02/XI  ze dne  31. srpna 2020  
 

 zveřejňuje záměr 
 

č.  31/2021 
 

směnit pozemky podél silnice I/35. 
 

     Pozemky z vlastnictví Města Chrastava - pozemkové parcely p. č. 605/2 lesní pozemek o výměře 
220 m², p. č. 612/5 lesní pozemek o výměře 891 m², p. č. 612/6 lesní pozemek o výměře 34 m², p. č. 
639/5 trvalý travní porost o výměře 20 m², p. č. 639/6  ostatní plocha, jiná plocha o výměře 75 m², p. 
č. 824/33 lesní pozemek o výměře 264 m², p. č. 824/41 lesní pozemek o výměře 16 m², p. č. 831/27 
ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 95 m², p. č. 831/28 ostatní plocha, manipulační plocha o 
výměře 71 m², p. č. 831/29 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 8 m², p. č. 884/6 trvalý 
travní porost o výměře 25 m², p. č. 1430/10 ostatní plocha, silnice o výměře 81 m², p. č. 1430/17 
ostatní plocha, silnice o výměře 161 m², evidované na listu vlastnictví č. 1 pro k. ú. Chrastava I, dále 
pozemkové parcely p. č. 237/1 lesní pozemek o výměře 290 m², p. č. 240 lesní pozemek o výměře 
607 m², p. č. 777/6 ostatní plocha, silnice o výměře 69 m2 p. č.777/7 ostatní plocha, silnice o výměře 
10 m2, p. č. 793/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 41 m² evidované na listu vlastnictví č. 
1 pro k. ú. Dolní Chrastava a obec Chrastava u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální 
pracoviště Liberec. 
 

     Pozemky z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace -  
pozemkové parcely p. č. 95/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 102 m², p. č. 97/7 ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 250 m², p. č. 116/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 278 m², p. č. 118/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 42 m², p. č. 121/12 ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 235 m², p. č. 124/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 180 m², p. č. 132/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 540 m², p. č. 203/2 ostatní 
plocha, zeleň o výměře 234 m², p. č. 203/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 86 m², p. č. 
203/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m², p. č. 203/10 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 4 m², p. č. 281/20 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 22 m², p. č. 281/21 
ostatní plocha, silnice o výměře 7 m², p. č. 772/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 132 
m2, p. č. 778/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 32 m², p. č. 779/3 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 31 m², p. č. 780/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m², p. č. 
783/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 146 m², p. č. 783/12 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 4 m², p. č. 792/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m², p. č. 
777/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2 a p. č. 928/1 ostatní plocha, jiná plocha o 
výměře 482 m2 evidované na listu vlastnictví č. 944 pro k. ú. Dolní Chrastava a obec Chrastava u 
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec. 
 
Město Chrastava obdrží rozdíl v cenách dle znaleckých posudků ve výši 4.150,- Kč. 
 
Termín pro podání námitek: do 18. 10. 2021 do 12:00 hod. na sekretariát MěÚ Chrastava. 
 
Bližší informace podá  Odbor rozvoje, dotací a správy majetku MěÚ Chrastava – paní Houdová, tel. 
482 363 822, mob. 702 142 389, e-mail: houdova@chrastava.cz, kancelář č. 302.  
Znalecké posudky k nahlédnutí k dispozici tamtéž. 
 
 
 
                                                                                               Miloslava Houdová 
                                                                                           majetkový referent ORM 
 

 
 

 


