
OBEC LIBIŠ 
Mělnická 579, Libiš, 277 11 Neratovice 

tel: 315 687 553, 315 682 748, fax: 315 687 553, e-mail: info@libis.cz 

RADA OBCE 
 
Libiš dne 8.9.2022 
č.j. 02648/2022/LIB/EHu 
 

Záměr obce 
směnit nemovitý majetek ve vlastnictví obce 

 
OBEC LIBIŠ 

v souladu ust. § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, 

zveřejňuje svůj záměr 
 

SMĚNIT 
nemovité věci v k.ú. a obci Libiš, okres Mělník, a to: 

 
- pozemek p.č. 479/5 (lesní pozemek) o výměře 1026 m2, který vznikl Geometrickým plánem pro 

rozdělení pozemku č. 1785-66/2022 ze dne 31.3.2022, vyhotoveným spol. Geodetická kancelář 
Nedoma  Řezník, s.r.o., Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař, rozdělením 
pozemku p.č. 479/1 (lesní pozemek) o původní výměře 2808 m2 

ve vlastnictví obce Libiš 
za 
- pozemek p.č. 480/6 (lesní pozemek) o výměře 396 m2, který vznikl Geometrickým plánem pro 

rozdělení pozemku č. 1784-66/2022 ze dne 31.3.2022, vyhotoveným spol. Geodetická kancelář 
Nedoma  Řezník, s.r.o., Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař, rozdělením 
pozemku p.č. 480/1 (lesní pozemek) o původní výměře 9822 m2, 

- pozemek p.č. 460/8 (lesní pozemek) o výměře 630 m2, který vznikl Geometrickým plánem pro 
rozdělení pozemku č. 1784-66/2022 ze dne 31.3.2022, vyhotoveným spol. Geodetická kancelář 
Nedoma  Řezník, s.r.o., Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař, rozdělením 
pozemku p.č. 460 (lesní pozemek) o původní výměře 15992 m2 

ve vlastnictví fyzické osoby. 
 
Součástí tohoto oznámení je Geometrický plán pro rozdělení pozemku č. 1785-66/2022 ze dne 
31.3.2022, vyhotovený spol. Geodetická kancelář Nedoma  Řezník, s.r.o., Plukovníka Mráze 1425/1, 
102 00 Praha 10 - Hostivař, a Geometrický plán pro rozdělení pozemku č. 1784-66/2022 ze dne 
31.3.2022, vyhotovený spol. Geodetická kancelář Nedoma  Řezník, s.r.o., Plukovníka Mráze 1425/1, 
102 00 Praha 10 - Hostivař. 
K tomuto záměru se lze vyjádřit do 15ti dnů od jeho zveřejnění. 
Obec si vyhrazuje právo nerozhodnout o směně shora uvedeného nemovitého majetku obce. 
 
   

       ______________________ 
       Mgr. Pavlína Komeštíková, v.r.  
       starostka obce Libiš 

 
Vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Libiš: 8.9.2022 
Současně zveřejněno na elektronické úřední desce. 
 
Sejmuto:  ………………….. 


