
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

                                                                                   Příloha  

                                                                                   k usnesení vlády 
                                                                                   ze dne 28. března 2012 č. 214 

 
 
1. Převod pozemků obci Bezděz 
 
Vše se nachází v k.ú. Bezděz, obec Bezděz, okres Česká Lípa, zapsáno na LV č. 3. 
Účetní hodnota pozemků činí celkem 3 270,00 Kč. 
 
Pozemky: 
- p.č. 34/2, druhu ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, 
- p.č. 1096/1, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
- p.č. 1101, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. 
 
2. Převod pozemků obci Hamr na Jezeře 
 
Vše se nachází v k.ú. Břevniště pod Ralskem, obec Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa, 
zapsáno na LV č. 3. Účetní hodnota pozemků činí 23 685,00 Kč. 
 
Pozemky: 
- p.č. 910, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
- p.č. 911, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
- p.č. 997/3, druhu ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, 
- p.č. 1030/3, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
- p.č. 1039/1, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
- p.č. 1041/1, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. 
 
3. Převod pozemků obci Dubnice  
 
Vše se nachází v k. ú. Dubnice pod Ralskem, obec Dubnice, okres Česká Lípa, 
zapsáno na LV č. 109. Účetní hodnota pozemku činí 13 386,00 Kč.  
 
Pozemky: 
- p.č. 3438, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
- p.č. 3440/2, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
- p.č. 3443, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
- p.č. 3448, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. 
 
4. Převod pozemků obci Brniště 
 
Vše se nachází v k.ú. Luhov u Mimoně, obec Brniště, okres Česká Lípa, zapsáno na 
LV č. 3. Účetní hodnota pozemků činí celkem 4 815,00 Kč. 
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Pozemky: 
- p.č. 593/2, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
- p.č. 658/1, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. 
 
5. Převod pozemků obci Noviny pod Ralskem 
 
Vše se nachází v k.ú. Noviny pod Ralskem, obec Noviny pod Ralskem, okres Česká 
Lípa, zapsáno na LV č. 3. Účetní hodnota pozemků činí 17 445,00 Kč.  
 
Pozemky: 
- p.č. 124/2, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
- p.č. 124/8, druhu ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, 
- p.č. 838/2, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. 
 
6. Převod pozemků obci Stráž pod Ralskem 
 
Vše se nachází v k.ú Stráž pod Ralskem, obec Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa, 
zapsáno na LV č. 3. Účetní hodnota pozemků činí 1 092,00 Kč. 
 
Pozemky: 
- p.č. 1876, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
- p.č. 107, druhu ostatní plocha, způsob využití neplodná půda. 
 
7. Převod pozemků obci Lipník 
 
Vše se nachází v k.ú. Lipník, obec Lipník, okres Mladá Boleslav, zapsáno na LV č. 
252. Účetní hodnota pozemků činí 5 427,00 Kč. 
 
Pozemky: 
- p.č. 5048, druhu ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, 
- p.č. 5049/2, druhu ostatní plocha, způsob využití jiná plocha. 
 
8. Převod pozemků městu Milovice 
 
Nachází se v k.ú. Milovice nad Labem, obec Milovice, okres Nymburk, zapsaný na 
LV č. 300. Účetní hodnota pozemku činí 39 265,40 Kč. 
 
Pozemek: 
- p.č. 1747, druhu ostatní plocha, způsob využití zeleň. 
 
Nachází se v k.ú. Benátecká Vrutice, obec Milovice, okres Nymburk, zapsaný na LV 
č. 356. Účetní hodnota pozemku činí 18 095,60 Kč. 
 
Pozemek: 
- p.č. 1382, druhu ostatní plocha, způsob využití zeleň. 
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9. Převod pozemků obci Podbořanský Rohozec 
Vše se nachází v k.ú. Podbořanský Rohozec, obec Podbořanský Rohozec, okres 
Louny, zapsáno na LV č. 25. Účetní hodnota pozemků činí 6 708,00 Kč. 
 
Pozemky: 
- p.č. 51/7, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
- p.č. 978, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
- p.č. 979/1, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. 
 
10. Převod pozemků městysu Jince 
 
Vše se nachází v k.ú. Jince, obec Jince, okres Příbram, zapsáno na LV č. 147. Účetní 
hodnota pozemků činí 1 149,00 Kč. 
 
Pozemky: 
- p.č. 888/4, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
- p.č. 782, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. 
 
11. Převod pozemků obci Polom 
 
Vše se nachází v k.ú. Polom u Hranic, obec Polom, okres Přerov, zapsáno na LV č. 12. 
Účetní hodnota pozemků činí 21 024,00 Kč. 
 
Pozemky: 
- p.č. 40/1, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
- p.č. 40/2, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
- p.č. 150, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
- p.č. 361, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
- p.č. 807/2, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
- p.č. 810/3, druhu ostatní plocha, způsob využití silnice. 
 
12. Převod pozemku městu Hranice 
 
Nachází se v k.ú. Středolesí, obec Hranice, okres Přerov, zapsáno na LV č. 8. Účetní 
hodnota pozemku činí 843,00 Kč. 
 
Pozemek: 
- p.č. 821/3, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. 
 
13. Převod pozemku městysu Hustopeče nad Bečvou 
 
Nachází se v k.ú. Hranické Loučky, obec Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov, 
zapsáno na LV č. 59. Účetní hodnota pozemku činí 657,00 Kč. 
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Pozemek: 
- p.č. 172/2, druhu ostatní plocha, způsob využití jiná plocha. 
 
14. Převod pozemku statutárnímu městu Frýdek-Místek 
 
Nachází se v k.ú. Panské Nové Dvory, obec Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek, 
zapsáno na LV č. 24. Účetní hodnota pozemku činí 6 051,00 Kč. 
 
Pozemek: 
- p.č. 8095, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. 
 
15. Převod pozemků obci Potštát 
 
Pozemky se nachází v k.ú. Kovářov u Potštátu na LV č. 3 (p.č. 90/3, 90/4, 1542/1), 
k.ú. Lipná na LV č. 13 (p.č. 128, 530/5) a k.ú. Potštát-město na LV č. 5, (p.č. 1/1, 1/2, 
1/4), obec Potštát, okres Přerov. Účetní hodnota pozemků činí 11 064,00 Kč. 
 
Pozemky: 
- p.č. 90/3, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
- p.č. 90/4, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
- p.č. 1542/1, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
- p.č. 128, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
- p.č. 530/5, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
- p.č. 1/1, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
- p.č. 1/2, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
- p.č. 1/4, druhu ostatní plocha, způsob využití silnice. 
 
16. Převod pozemků obci Hartmanice 
 
Vše se nachází v k.ú. Hartmanice I, obec Hartmanice, okres Klatovy, zapsáno na LV č. 
459. Účetní hodnota pozemků činí 27 513,00 Kč. 
 
Pozemky: 
- p.č. 348/25, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
- p.č. 348/27, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
- p.č. 348/33, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
- p.č. 348/35, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
- p.č. 534, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
- p.č. 543/2, druhu ostatní plocha, způsob využití silnice, 
- p.č. 543/3, druhu ostatní plocha, způsob využití silnice. 
 
17. Převod pozemků obci Litvínovice 
 
Vše se nachází v k.ú. Litvínovice, obec Litvínovice, okres České Budějovice, zapsáno 
na LV č. 90. Účetní hodnota pozemků činí 2 040,00 Kč. 
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Pozemky: 
- p.č. 273/3, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
- p.č. 465/2, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
- p.č. 465/3, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. 
 


