


 
 

Důvodová zpráva 
A) 1. + 2. výkup budovy č.p. 4355 na st.p.č. 6918 o výměře 544 m2, výkup budovy bez 
čp/če (garáže) na části p.p.č. 942/1, nově označené jako st.p.č. 6919 o výměře 53 m2 a 
prodej části p.p.č. 942/1, nově označené jako st.p.č. 6920 o výměře 61 m2 vše v k.ú. 
Jablonec nad Nisou  
Město mělo od roku 2009 uzavřenou nájemní smlouvu se společností TONAR Jablonec s.r.o., 
IČ 25414291, se sídlem Rýnovická 1719/74, 46601 Jablonec nad Nisou, na pronájem části 
p.p.č. 942/1 o výměře 1.458 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem podnikání – stavebniny 
a skladovací prostory, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, nájemným ve výši 
50,  Kč/m2/rok. 
V době trvání nájemní smlouvy se na pozemku nacházelo několik dočasných staveb a stavba, 
která se nyní nachází na st.p.č. 6918 (č.p. 4355), a která byla v minulosti umístěna na 
pozemku jako stavba dočasná. V roce 2015 došlo k rekolaudaci této stavby na stavbu trvalou 
(bez vydání souhlasu vlastníka pozemku).  
Z nájemní smlouvy byla městem podána výpověď, kterou nájemce převzal dne 27.4.2016. 
Nájemní smlouva skončila ke dni 31.10.2016. Po převzetí výpovědi dne 2.5.2016 byla budova 
č.p. 4355 ve vlastnictví společnosti TONAR Jablonec s.r.o. zapsána do katastru nemovitostí na 
základě notářského zápisu o nabytí vlastnictví k budově ze dne 2.5.2016. Město nebylo 
účastníkem řízení při zápisu této stavby do katastru nemovitostí. 
Dne 14.11.2016 proběhlo předání pozemku po skončení nájemní smlouvy s tím, že na st.p.č. 
6918 se nachází budova č.p. 4355 v k.ú. Jablonec nad Nisou, která je ve vlastnictví 
společnosti TONAR Jablonec s.r.o. Na pronajaté části p.p.č. 942/1 se zároveň nachází 
dvougaráž, která není zapsaná v katastru nemovitostí. Při předávání pozemku po skončení 
nájemní smlouvy sdělil zástupce společnosti TONAR Jablonec s.r.o., že obě tyto stavby byly na 
pozemcích umístěny již před uzavřením nájemní smlouvy, není tedy jeho povinností je 
odstranit.  
 
Společnost TONAR Jablonec s.r.o. požádala o prodej pozemků pod stavbami v jejím vlastnictví. 
  
Zastupitelstvo města dne 24.11.2016 usnesením č. 206/2016/C/6 neschválilo prodej částí 
p.p.č. 942/1, geometrickým plánem označené jako st.p.č. 6919 o výměře 53 m2 a jako st.p.č. 
6920 o výměře 61 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Důvodem nesouhlasu s prodejem byl záměr 
města řešit dané území jako celek. 
 
Následně proběhlo několik jednání se společností TONAR Jablonec s.r.o., na základě kterých 
společnost nabídla městu následující majetkové vypořádání: 
1) výkup budovy č.p. 4355 na st.p.č. 6918 v k.ú. Jablonec nad Nisou 
2) výkup budovy bez čp/če (garáže) na části p.p.č. 942/1, nově označená jako st.p.č. 6919 o 
výměře 53 m2 
3) prodej části p.p.č. 942/1, nově označená jako st.p.č. 6920 o výměře 61 m2 do 
vlastnictví společnosti  
Ve všech případech bude zadán znalecký posudek na zjištění ceny obvyklé. 
 
Kolečka k navrženému majetkovému vypořádání staveb na p.p.č. 942/1 v k.ú. Jablonec 
nad Nisou: 
Kancelář primátora – bez připomínek 
Kancelář tajemníka – nemám námitek 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – bez připomínek 
Humanitní odbor – nemáme žádné připomínky 
Odbor stavební a životního prostředí – bez připomínek  
Odbor územního a hospodářského rozvoje – souhlasné stanovisko 
(Poznámka oddělení územního plánování – jedná se o stabilizovanou plochu zastavěného území 
kategorie SM4 – plochy smíšené městské) 
Odbor správy majetku – souhlasíme 
Odbor ekonomiky – na předmětné části p.p.č.942/1 je se společností TONAR Jablonec s.r.o. 
uzavřena nájemní smlouva, na budovu č.p. 4355 není evidováno omezení vlastnického práva 



 
 
Zastupitelstvo města dne 22.6.2017 svým usnesením č. 119/2017/A/3, 4 a 5 schválilo: 
  záměr výkupu budovy č.p. 4355 na st.p.č. 6918 v k.ú. Jablonec nad Nisou. 
 záměr výkupu budovy bez čp/če na části p.p.č. 942/1, geometrickým plánem nově označená 

jako st.p.č. 6919 o výměře 53 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou. 
 záměr prodeje části p.p.č. 942/1, geometrickým plánem nově označená jako st.p.č. 6920 

o výměře 61 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou. 
 
 
 
Společnost TONAR Jablonec s.r.o. zadala vyhotovení znaleckého posudku a následně město 
zadalo vyhotovení vlastního znaleckého posudku. Oba znalecké posudky stanovily cenu 
obvyklou, a to: 

 budovy č.p. 4355 na st.p.č. 6918, 
 budovy bez čp/če na části p.p.č. 942/1, geometrickým plánem nově označená jako 

st.p.č. 6919 o výměře 53 m2 – budova ani pozemek nejsou zapsány v katastru 
nemovitostí, 

 části p.p.č. 942/1, geometrickým plánem nově označená jako st.p.č. 6920 o výměře 61 
m2 vše  v k.ú. Jablonec nad Nisou – pozemek není zapsán v katastru nemovitostí. 

 
 

 Posudek 
spol. TONAR 

Posudek 
města 

Navrhovaná cena Způsob 
naložení 

Budova č.p. 
4355  
na st.p.č. 6918 

3.299.000 Kč 2.505.000 Kč 2.800.000 Kč Vykupuje 
město 

Garáž  
na st.p.č. 6919 

407.000 Kč 196.000 Kč 300.000 Kč Vykupuje 
město 

St.p.č.6920 
pozemek  
pod garáží 

57.000 Kč 59.000 Kč 59.000 Kč 
(tj. 71.390 Kč vč 
DPH, tj. 1.170 Kč/m2 

vč DPH) 

Prodává město 

 
 
1. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 15.5.2018 zastupitelstvu 
města schválit výkup budovy č.p. 4355 na st.p.č. 6918 v k.ú. Jablonec nad Nisou od 
společnosti TONAR Jablonec s.r.o., IČ 25414291, se sídlem Rýnovická 1719/74, 46601 
Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 2.800.000 Kč. 
 
2. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 15.5.2018 zastupitelstvu 
města schválit výkup budovy bez čp/če postavené na části p.p.č. 942/1, geometrickým 
plánem nově označené jako st.p.č. 6919 o výměře 53 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou od 
společnosti TONAR Jablonec s.r.o., IČ 25414291, se sídlem Rýnovická 1719/74, 46601 
Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 300.000 Kč. 
 

Toto doporučení je součástí bodu Převody pozemků:   
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 15.5.2018 zastupitelstvu města 
schválit prodej části p.p.č. 942/1, geometrickým plánem nově označená jako st.p.č. 
6920 o výměře 61 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou společnosti TONAR Jablonec s.r.o., IČ 
25414291, se sídlem Rýnovická 1719/74, 46601 Jablonec nad Nisou za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 71.390 Kč včetně DPH. 
 

Podmínkou majetkoprávního vypořádání je, že společnost TONAR Jablonec s.r.o. provede 
zápis vypořádávaných nemovitostí do katastru nemovitostí. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

budova č.p. 4355  - 

NAVRŽEN VÝKUP BUDOVY 

DO VLASTNICTVÍ MĚSTA 

garáž na st.p.č. 6920 – 
NAVRŽENO ODKOUPENÍ POZEMKU POD STAVBOU 

  DO VLASTNICTVÍ SPOLEČNOSTI TONAR Jablonec s.r.o.

garáž na st.p.č. 6919 – 
NAVRŽEN VÝKUP BUDOVY 

DO VLASTNICTVÍ MĚSTA 

 

garáž na 
st.p.č. 6919 

garáž na 
st.p.č. 6920 

budova 
č.p. 4355 



A) 3. výkup p.p.č. 1049 o výměře 66 m2, p.p.č. 1050/1 o výměře 660 m2, p.p.č. 1050/2 
o výměře 725 m2, p.p.č. 1050/3 o výměře 739 m2 a p.p.č. 1051 o výměře 823 m2 
(celkem 3.013 m2) vše v k.ú. Proseč nad Nisou ve vlastnictví paní T. 
V rámci projednání nového územního plánu Jablonec nad Nisou v roce 2016 obdržel 
pořizovatel námitku na zařazení p.p.č. 1049, p.p.č. 1050/1, p.p.č. 1050/2, p.p.č. 1050/3 a 
p.p.č. 1051 vše v k.ú. Proseč nad Nisou do ploch kategorie VK – veřejné prostranství 
komunikace s tím, že by se v budoucnu mělo na těchto pozemcích vybudovat lokální centrum 
pro Horní Proseč.  
Námitku podala paní J. T., r. 1962, bytem Jablonec nad Nisou, která je vlastníkem 
předmětných pozemků. Paní T. by chtěla na svých pozemcích stavět rodinný dům, proto 
požádala o změnu kategorie u svých pozemků na pozemky zastavitelné. (Dle „starého“ 
územního plánu byly tyto pozemky také zařazeny mezi plochy veřejného prostoru, a to 
kategorie PK – parky, lesoparky.) 
Na základě námitky paní T., a s ohledem na záměr vytvoření lokálního centra na Horní 
Proseči, předalo oddělení územního plánování podnět na výkup nebo směnu pozemků paní T. 
P.p.č. 1049, p.p.č. 1050/1, p.p.č. 1050/2, p.p.č. 1050/3 a p.p.č. 1051 vše v k.ú. Proseč nad 
Nisou jsou v katastru nemovitostí evidovány jako zahrada. Na pozemky paní T. není evidováno 
omezení vlastnického práva. 
 
Kolečka k výkupu/směně pozemků ve vlastnictví paní T.: 
Kancelář primátora – bez připomínek 
Kancelář tajemníka – nemám námitek 
Správní odbor – bez námitek 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – bez připomínek 
Humanitní odbor – bez připomínek 
Odbor stavební a životního prostředí – bez připomínek 
Odbor územního a hospodářského rozvoje – souhlasné stanovisko  
Odbor správy majetku – souhlasíme 
Odbor ekonomiky – na pozemky paní T. není evidováno omezení vlastnického práva; 
 
S paní T. proběhlo několik jednání a bylo pro ni vytipováno několik pozemků ve vlastnictví 
města, které by pro ni byly náhradou za pozemky na Horní Proseči.  
Pro paní T. nebyl žádný z vytipovaných pozemků ve vlastnictví města akceptovatelnou 
náhradou, proto je jediným řešením výkup jejích pozemků. 
 
Byl zadán znalecký posudek, dle kterého byla cena obvyklá pozemků paní T. o celkové výměře 
3.013 m2 stanovena ve výši 476,  Kč/m2. Paní T. za své pozemky požadovala v roce 2017 cenu 
800,  Kč/m2. 
 
Dodatečné stanovisko oddělení územního plánování k výkupu   
Vlastník p.p.č. 1049, p.p.č. 1050/1, p.p.č. 1050/2, p.p.č. 1050/3 a p.p.č. 1051 vše v k.ú. 
Proseč nad Nisou, paní J. T., uplatnila v rámci pořizování nového územního plánu Jablonec 
nad Nisou opakovanou námitku, a to v etapě veřejného projednání konceptu a návrhu 
územního plánu Jablonec nad Nisou. Své námitky odůvodňovala záměrem na výstavbu 
rodinného domu v dané lokalitě. 
V případě předmětných pozemků se jedná o soubor rovinatých nezastavěných pozemků, 
tvořící proluku v zastavěném území tzv. Horní Proseče, vymezený místními komunikacemi 
Horní a U Sokolovny. Jižní částí lokality je trasováno nadzemní vedení NN. Pořizovatel 
územního plánu Jablonec nad Nisou ve spolupráci s určeným zastupitelem opakovaně 
posoudil požadavek na vymezení zastavitelné plochy pro funkci bydlení na daných pozemcích 
a konstatoval, že území Proseče nad Nisou je největší rozvojovou lokalitou pro bydlení. 
Postupná realizace záměrů zvýší počet uživatelů území a vyvolá potřebu zajištění základních 
služeb veřejné vybavenosti, pro které se vymezují plochy smíšené obytné – centrální (kategorie 
SC) v rámci tzv.  Horního centra Proseč, zajištěné zejména přestavbovou plochou na místě 
původního zemědělského areálu. Součástí navrženého veřejného prostoru je i soubor pozemků 
ve vlastnictví podatele námitky. Předmětné plochy veřejných prostranství by měly být využity 
ke stabilizaci prostorové kostry obce – návsi a ulic, kde veškeré činnosti směřují k 
bezúplatnému využívání veřejností pro denní rekreaci a relaxaci, běžné i slavnostní 



shromažďování. Územní plán Jablonec nad Nisou vymezil veřejný prostor na daném souboru 
pozemků v kontinuitě s předešlým územním plánem, pouze v jiné kategorii. Dříve se jednalo o 
přírodní veřejný prostor – viz přiložená grafická část. 
Pořizovatel konstatuje, že pozemky podatele námitky jsou pro dané území velmi cenné z 
pohledu vymezení veřejného prostoru v městské části Proseč nad Nisou s ambicí lokálního 
příměstského centra – severní část. S ohledem na tyto skutečnosti se námitkám opakovaně 
nevyhovělo s doporučením sjednat oboustrannou dohodu statutárního města Jablonec nad 
Nisou s vlastníkem souboru pozemků ve věci jejich výkupu či směny. V tomto duchu 
probíhala příslušná jednání mezi vlastníkem pozemků, oddělením majetkoprávním MMJN a 
pořizovatelem územního plánu Jablonec nad Nisou, kdy byly podatelce námitek nabízeny jak 
srovnatelné pozemky v okolí, tak v jiných částech města. 
 
Na základě věcné diskuse Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 30.5.2017 
předsedovi výboru, Ing. Miloši Velemu jednat s paní T. o výši kupní ceny předmětných pozemků. 
 
Majetkoprávní oddělení opět vyzvalo paní T. k jednání o ceně. Paní T. souhlasí s výkupem za 
cenu 900,  Kč/m2. 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 12.6.2018 zastupitelstvu města 
schválit výkup p.p.č. 1049, p.p.č. 1050/1, p.p.č. 1050/2, p.p.č. 1050/3 a p.p.č. 1051 
vše v k.ú. Proseč nad Nisou, od paní J. T., r. 1962, bytem Jablonec nad Nisou, za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 2.711.700,  Kč s tím, že náklady spojené s 
vyhotovením kupní smlouvy a vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí 
uhradí kupující. Důvodem vyšší kupní ceny, než je cena obvyklá, je požadavek 
prodávajícího s tím, že pozemky jsou pro dané území velmi cenné z pohledu vymezení 
veřejného prostoru v městské části Proseč nad Nisou pro budoucí realizaci lokálního 
příměstského centra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
B.  nesouhlas s výkupem části p.p.č. 1254, geometrickým plánem označená jako 
p.p.č. 1254/1 o výměře 256 m2 v k.ú. Proseč nad Nisou 
Město obdrželo nabídku na výkup části tohoto pozemku od manželů P., r. 1950, a I., r. 1956, 
S., oba bytem Jablonec nad Nisou, kteří vlastní mimo p.p.č. 1254 i navazující p.p.č. 1242, 
p.p.č. 1253/1 a st.p.č. 1243 – 1254, jejichž součástí jsou budovy bez čp/če (garáže) vše v k.ú. 
Proseč nad Nisou.  
Manželé S. městu nabízejí část p.p.č. 1254, která navazuje na pozemky města, a na které je 
umístěn přístup do objektu č.p. 200, který je také ve vlastnictví města, za účelem majetkového 
vypořádání. 
P.p.č. 1254 je v katastru nemovitostí evidovaná jako ostatní plocha, manipulační plocha.  
 
Kolečka: 
Kancelář primátora – bez připomínek 
Kancelář tajemníka – nemám námitek 
Správní odbor – bez námitek 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – bez připomínek 
Humanitní odbor – bez připomínek 
Odbor stavební a životního prostředí – ochrana krajiny – souhlasíme, ale upozorňujeme, že 
předmětná část k výkupu p.p.č. 1254 se nachází ve stanoveném záplavovém území Q100 
vodního toku Lužická Nisa; jinak bez připomínek  
Odbor územního a hospodářského rozvoje –  
oddělení územního plánování – jedná se o plochy zastavitelné kategorie S2 – plochy smíšené 
(jihovýchodní část) a plochy komunikační sítě (severozápadní část). Nový územní plán zařazuje 
předmětný pozemek do ploch zastavitelných kategorie SM4 – plochy smíšené městské. 
S výkupem souhlasíme. 
Odbor správy majetku – souhlasíme 
Odbor ekonomiky – na pozemek není evidováno omezení vlastnického práva 
 
 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil a zastupitelstvo města dne 23.3.2017 
usnesením č. 41/2017 schválilo přeřazení objektu č.p. 200 (Prosečská 200) Proseč nad Nisou 
ze skupiny „E“ – objekty, které si město ponechá ve svém vlastnictví do skupiny „B“ – objekty 
prodávané po bytech. 
 
Pan S. souhlasil s výkupem části pozemku za kupní cenu ve výši 300,  Kč/m2. 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil a zastupitelstvo města dne 20.4.2017, 
usnesením č. 74/2017/B neschválilo výkup části p.p.č. 1254, geometrickým plánem označená 
jako p.p.č. 1254/1 o výměře 256 m2 v k.ú. Proseč nad Nisou. Důvodem nesouhlasu s výkupem 
předmětné části pozemku je skutečnost, že město připravuje majetkové vypořádání bytových 
jednotek v objektu č.p. 200. 
 

Nyní pan S. opakovaně nabídl městu výkup části p.p.č. 1254 (dopis přílohou materiálu), kde 
uvádí, že pokud město pozemek odkoupí, bude tak mít zajištěn přístup k objektu ve svém 
vlastnictví, jelikož nynější využívání pozemku v jeho vlastnictví porušuje jeho vlastnická práva.  
V případě, že město pozemek neodkoupí, nabídne jej vlastníkům sousedního objektu č.p. 199. 
Upozorňuje, že v tomto případě, zůstane objekt č.p. 200 zcela bez přístupu.  
 
V současné době stále probíhá jednání o narovnání majetkoprávních vztahů k objektu č.p. 
200. 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne doporučil 15.5.2018 zastupitelstvu města 
trvat na usnesení č. 74/2017/B ze dne 20.4.2017. 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

nabízená část 
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vlastní 

S. 



 
 




