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MC$̀SDr�UB>F�MC$̀SDr�MDGFJL$[F�au>D�[�LDJDIJNFC>TG�haKGT

wD#C$>K̀�>D%�xBI$&r�$#̀B�wD#C$>K̀�>D%�xBI$&r�a�[CDIJ>B̀J[T

y\�z�{ED%&�MN$�aDIJ&M$[F>T�IJFJ&�[K�[H̀K̀S�GDUKJL$[R̀Sr

=y�lmkmkWWWr�IK�IT%CKG�\D|T>$[$�>F#EK}T�vmYnsXr�WXVYY

~NDSD� %$� [CDIJ>B̀J[T� IJDJ&JFN>TS$� GHIJD� wD#C$>K̀

>D%�xBI$&@

X@ [RL&M�M@M@j@�WYl�D�M@M@j@�WXmnX�[|K�[�L@h@�"$L$>T>

$%�IM$CKj>$IJB�gK[KN$jKILF�[$%FNK>ILF�IM$CKj>$IJ�D@I@r

=y�smYmmslmr�IK�IT%CKG�~ETJL$[ILF�WlVmnWsr�sW�YW��KMCB̀K

aD�[aFUKG>H�%$S$%>&J$&�L&M>T�̀K>&�[K�[R|B�vV@VWYrz�"j@

ATN$[i�>FGHIJT�Wmr�slk��W�wD#C$>K̀�>D%�xBI$&r����@GKIJ$UD#C$>K̀@̀a
JKC@'�sVv�v�k�WWWr��D�'�sVv�v�k�v�vr�KzGDBC'�G&UD#C$>K̀_GKIJ$UD#C$>K̀@̀a



 

Důvodová zpráva 
1. bezúplatný převod p.p.č. 44/4 o výměře 331 m2 a p.p.č.  3149 o výměře 13 
m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou  
ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zaslal městu návrh smlouvy 
o bezúplatném převodu č. 7769/ULB/2020, kterou by měla být na město převedena 
p.p.č. 44/4 a p.p.č. 3149 v k.ú. Jablonec nad Nisou. 
Smlouva je bez omezujících podmínek. 
 
Kolečka: 
Kancelář primátora – bez připomínek 
Kancelář tajemníka – bez připomínek 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – bez připomínek 
Humanitní odbor – bez připomínek 
Odbor stavební a životního prostředí – bez připomínek 
Odbor územního a hospodářského rozvoje – souhlas 

Oddělení územního plánování - SOUHLAS – pozemky p.č. 44/4 a 3149 v k.ú. 
Jablonec nad Nisou jsou z hlediska ÚP Jablonec nad Nisou plochou VK Plochy 
veřejných prostranství – komunikace. 
Odbor technický – souhlas 
Městský architekt - souhlas 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 8.12.2020 doporučil 
zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického 
práva k nemovité věci č. 7769/ULB/2020, kterou se bezúplatně převádí 
pozemková parcela č. 44/4, ostatní plocha, zeleň, památková zóna a 
pozemková parcela č. 3149,  ostatní plocha, jiná plocha, památková zóna 
v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou, z 
vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha do vlastnictví 

statutárního města Jablonec nad Nisou. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.  výkup p.p.č. 106 a p.p.č. 129/2 o celkové výměře 7762 m2 vše v k.ú. Kokonín 
Statutární město Jablonec nad Nisou prodalo na základě kupní smlouvy č. 42-2011-
FaM/OMP ze dne 8.2.2011 p.p.č. 106 a p.p.č. 129/2 obě v k.ú. Kokonín Severočeské 
vodárenské společnosti a.s., IČ 49099469, se sídlem Přítkovská 1689/14, 41501 
Teplice. V této smlouvě se Severočeská vodárenská společnost a.s. zavázala, že do 
pěti let od podpisu kupní smlouvy, tj. do 9.2.2016, zahájí výstavbu čistírny odpadních 
vod na předmětných pozemcích. V případě nesplnění tohoto závazku Severočeskou 
vodárenskou společností a.s., budou pozemky převedeny zpět do vlastnictví 
statutárního města Jablonec nad Nisou za stejnou kupní cenu, za jakou byly 
nemovité věci prodány na základě kupní smlouvy č. 42-2011-FaM/OMP (tj. za 
38.810,- Kč), a to nejpozději do tří měsíců od uplynutí pětileté lhůty, tj. do 9.5.2016. 
Prodej byl schválen za symbolickou cenu 5,- Kč/m2 s ohledem na skutečnost, že se 
jednalo o prodej za účelem realizace stavby, která by přispěla ke zlepšení životního 
prostředí v Jablonci nad Nisou.  
 

Severočeská vodárenská společnost a.s. požádala o prodloužení termínu výstavby 
čistírny odpadních vod Kokonín do 31.12.2020, a to s ohledem na skutečnost, že 
nedodržení termínu zahájení výstavby nebylo zaviněno Severočeskou vodárenskou 
společností a.s., ale komplikacemi v rámci územního řízení. 
 
Zastupitelstvo města schválilo uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 42-2011-
FaM/OMP ze dne 8.2.2011, uzavřené se Severočeskou vodárenskou společností a.s., 
IČ 49099469, se sídlem Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, kterým bude 
prodloužena lhůta pro splnění závazku kupujícího zahájit výstavbu čistírny 
odpadních vod na p.p.č. 106 a p.p.č. 129/2 obě v k.ú. Kokonín, a to nejpozději do 
31.12.2020. 
 
Vzhledem k tomu, že stavba ČOV nebyla realizována, byla SVS a.s. zaslána výzva 
k vrácení pozemků zpět statutárnímu městu. 
SVS a.s. souhlasí s návrhem města, tj. že by došlo ke zpětnému převodu pozemků a 
zároveň žádají o uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu využití pozemků pro zařízení 
staveniště. Navrhují ji uzavřít do 6/2023. 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 8.12.2020 doporučuje 
zastupitelstvu města schválit výkup p.p.č. 106 a p.p.č. 129/2 vše v k.ú. Kokonín 
od společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099469, se sídlem 
Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 
38.810,- Kč. 
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