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Důvodová zpráva 
A) 1. směna části p.p.č. 964/12, geometrickým plánem nově označené jako 
p.p.č. 964/27 o výměře 105 m2 v k.ú. Vrkoslavice ve vlastnictví statutárního 
města Jablonec nad Nisou, za část p.p.č. 706, geometrickým plánem nově 
označené jakou p.p.č. 706/2 o výměře 18 m2 a část st.p.č. 950, geometrickým 
plánem nově označené jako p.p.č. 950/2 o výměře 19 m2 vše v k.ú. Vrkoslavice 
ve vlastnictví manželů S. 
O prodej části pozemku požádali manželé M., r. 1981 a M., r. 1981 S., bytem Jablonec 
nad Nisou za účelem vjezdu na jejich pozemku.  
Manželé S. jsou vlastníky sousední p.p.č. 706, 951, 950 jejíž součástí je č.p. 160 vše 
v k.ú. Vrkoslavice. 
 
V katastru nemovitostí je pozemek veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace.  
 
Kolečka:  

Kancelář primátora – bez připomínek  
Kancelář tajemníka – nemám námitek  
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – bez připomínek  
Humanitní odbor – bez připomínek  
Odbor stavební a životního prostředí – bez připomínek  
Odbor územního a hospodářského rozvoje 
oddělení územního plánování – NESOUHLAS – dle platného ÚP se jedná o 
zastavitelnou plochu kategorie VK  
Odbor technický – souhlasíme, ale s následujícími podmínkami: 
1) Zároveň se vypořádá p.p.č. 706 a st.p.č. 950, který zasahuje až do tělesa 
komunikace  (viz ortofotomapa) 
2) Oddělit pruh zeleně přibližně stejně široký jako v navazující ul. Nová (rezerva, zimní 
údržba, kontejnerová stání apod.) 
 
Dle znaleckého posudku vyhotoveného Ing. J. R. byla nově vzniklá p.p.č. 964/27 
oceněna na částku 29.400,- Kč, tj. 280,- Kč/m2 a nově vzniklá p.p.č. 706/2, 905/2 
na částku 13.690,- Kč, tj. 370,- Kč/m2. 
Finanční doplatek ve prospěch města ve výši 15.710,- Kč. 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 24.11.2020 
zastupitelstvu města schválit směnu části p.p.č. 964/12, geometrickým plánem 
nově označené jako p.p.č. 964/27 o výměře 105 m2 v k.ú. Vrkoslavice ve 
vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou, za část p.p.č. 706, 
geometrickým plánem nově označené jakou p.p.č. 706/2 o výměře 18 m2 a část 
st.p.č. 950, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 950/2 o výměře 
19 m2 vše v k.ú. Vrkoslavice ve vlastnictví manželů M., r. 1981 a M., r. 1981 S., 
bytem Jablonec nad Nisou s finančním doplatkem ve prospěch města ve výši  
19.522,- Kč ( tj. doplatek ve výši 15.710,- Kč + ½ nákladů za vyhotovení 
znaleckého posudku ve výši 2.812,- Kč + náklady za vyhotovení kupní smlouvy 
ve výši 1.000,- Kč). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Předmět směny Vlastní žadatelé 

Vypořádání 
komunikace 



A) 2. prodej části p.p.č. 1480/1, geometrickým plánem nově označené jako 
p.p.č. 1480/6 o výměře 600 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou (celková výměra 1612 
m2) 
O prodej uvedeného pozemku požádal pan M. K., r. 1971, bytem Jablonec nad Nisou 
za účelem zahrady. Pan K. je vlastníkem sousední st.p.č. 6526/1, jejíž součástí je 
rozestavěná stavba a p.p.č. 1480/4 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. 
V katastru nemovitostí je p.p.č. 1480/1 vedena jako trvalý travní porost.  
 
Kolečka:  
Kancelář primátora – bez připomínek  
Kancelář tajemníka – nemám námitek  
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – bez připomínek  
Humanitní odbor – bez připomínek  
Odbor stavební a životního prostředí – bez připomínek, ale ke zvážení trojúhelník 
ve spojení obou komunikací  
Odbor územního a hospodářského rozvoje 

oddělení územního plánování – souhlasíme s prodejem části pozemku. Dle platného 
ÚP se jedná o stabilizované plochy zastavěného území kategorie BP2 – plochy bydlení 
– příměstského. Vhodné by bylo nabídnout k odprodeji i panu Pospíšilovi – vlastník 
nemovitostí severně od žadatele. 
Odbor technický – souhlasíme, ale v menším rozsahu – aby zůstal širší pruh mezi 
pozemkem SŽDC a zahradou p. Kryštofa, který bude v případě potřeby možné 
udržovat. Podle současného návrhu by zůstal v nejužším místě pás pouze 2 m široký, 
svažitý, pravděpodobně bez možnosti přístupu pro techniku + drobná rezerva na 
krajnice. 
 
Dle znaleckého posudku zpracovaného Ing. J. R. je cena obvyklá stanovena na částku 
228.000,- Kč, tj. 380,- Kč/m2. 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 24.11.2020 
zastupitelstvu města prodej části p.p.č. 1480/1, geometrickým plánem nově 

označené jako p.p.č. 1480/6 o výměře 600 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro 
pana M. K., r. 1971, bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní 
cenu ve výši 234.550,- Kč (tj. 380,- Kč/m2 + náklady za vyhotovení znaleckého 
posudku ve výši 4.550,- Kč + náklady za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 
2.000,- Kč). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vlastní M. K. Předmět prodeje 
Martin Kryštof 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A) 3. prodej p.p.č. 1051/13 o výměře 14 m2 vše v k.ú. Vrkoslavice 

O prodej pozemků požádala paní P. H., r. 1972, bytem Jablonec nad Nisou s tím, že 
p.p.č. 1051/13 chce využívat jako parkovací místo a p.p.č. 552 a 553 k vytvoření 
zahrady, relaxační zóny a oplocení všech pozemků.  
Zastupitelstvo města dne 20.2.2020 svým usnesením č. 26/2020/A/4 schválilo 
prodej p.p.č. 1051/1, p.p.č. 1050, p.p.č. 1058/1 vše v k.ú. Vrkoslavice pro paní P. 
H., r. 1972, bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 
1.667.814,- Kč (nyní smlouva na katastru). 
 
Kolečka k prodeji p.p.č. 1051/13, 552, 553 : 
Kancelář primátora – bez připomínek 
Kancelář tajemníka – nemám námitek 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – bez připomínek 
Humanitní odbor – bez připomínek 
Odbor stavební a životního prostředí – souhlas 
Oddělení dopravní a silniční - u p.p.č. 552 doporučujeme ponechat v majetku špičku 

pozemku v křižovatce s ul. Janáčkova – Blanická (rozhledové pole) 
Oddělení přírody a krajiny – nesouhlasíme – na pozemku se vyskytuje vzrostlá zeleň, 
v jejímž středu se nachází buk lesní, strom mimořádných parametrů, který byl 
v minulosti navržen k vyhlášení jako památný strom. Navržené využití pozemku není 
slučitelné s další existencí zeleně.  
Odbor územního a hospodářského rozvoje  
oddělení územního plánování – Prodej pozemků p.č.552 a 553 v k.ú. Vrkoslavice za 
účelem vytvoření zahrady, relaxační zóny a oplocení všech pozemků - NESOUHLAS. 
Dle platného ÚP se jedná o nezastavitelné plochy kategorie VZ – veřejná prostranství 
– zeleň, které není možné oplocovat – mají tvořit veřejně přístupný prostor 
Prodej pozemku p.č. 1051/13 v k.ú. Vrkoslavice za účelem vytvoření parkovacího 
místa - souhlas za podmínky uzavření smluvního vztahu na možnost provádění 
údržby stávajících objektů garáží. Dle platného ÚP se jedná o stabilizovanou plochu 
zastavěného území kategorie BM2 – plochy bydlení – městské. 
oddělení investiční výstavby - nepřipravuje v dané lokalitě žádnou investiční akci, 
p.p.č. 1051/13 SOUHLAS s prodejem, p.p.č. 552 a 553 NESOUHLAS, viz vyjádření 
OÚP 
Odbor technický – nesouhlasíme, na p.p.č. 552, 553 roste mohutný buk, který by 
mohl být různými úpravami v souvislosti s budováním zahrady poškozen.  
Městský architekt - souhlas 
 
Zastupitelstvo města dne 20.10.2020, usnesením č. 146/2020/B/3 neschválilo prodej 
p.p.č. 552 o výměře 226 m2, p.p.č. 553 o výměře 355 m2 vše v k.ú. Vrkoslavice. 
Důvodem nesouhlasu je, že se dle územního plánu jedná o veřejná prostranství – zeleň, 
které není možné oplocovat a mají tvořit veřejně přístupný prostor a dále se na pozemku 
nachází vzrostlá zeleň. 
 
Dle orientačního ceníku schváleného zastupitelstvem města ze dne 24.3.2016 je cena 
stanovena ve výši 200,- Kč/m2 v případě, kdy se jedná o prodej pozemku za účelem 

narovnání hranic pozemků, majetkové vypořádání drobných pozemků ve funkčním 
celku s nemovitými věcmi žadatele (max. do 100 m2). 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 24.11.2020 
zastupitelstvu města schválit prodej p.p.č. 1051/13 v k.ú. Vrkoslavice pro paní 
P. H., r. 1972, bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu 
ve výši 3.800,- Kč (tj. 200,- Kč/m2 + náklady na vyhotovení kupní smlouvy ve 
výši 1.000,- Kč).  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



A) 4. prodej části p.p.č. 1398, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 
1398/2 o výměře 5 m2 v k.ú. Mšeno nad Nisou 
O prodej části pozemku buď pouze pod stavbou garáže, nebo narovnání hranice 
požádali manželé J., r. 1976 a P., r. 1975 V., oba bytem Jablonec nad Nisou za účelem 
narovnání vlastnických vztahů pozemků pod stavbou garáže. Po koupi rodinného 
domu zjistili, že garáž je částečně umístěna na pozemku p.p.č. 1398, který je ve 
vlastnictví statutárního města.  
Žadatelé jsou vlastníky navazující p.p.č. 1394/9, 1397/1, st.p.č. 1397/2, jejíž 
součástí je stavba č.p. 4382, st.p.č. 1397/3, jejíž součástí je stavba bez č.p./č.e vše 
v k.ú. Mšeno nad Nisou. Stavba garáže a zastřešení je povolena stavebním úřadem. 
 
V katastru nemovitostí je pozemek veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace.  
 
Kolečka: 
Kancelář primátora – bez připomínek 
Kancelář tajemníka – nemám námitek 

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 – s ohledem na místní podmínky SOUHLAS S 
VYPOŘÁDÁNÍM v rozsahu srovnání hranice - dle platného ÚP se jedná o stabilizované 
plochy zastavěného území kategorie VK – veřejných prostranství – komunikace.  
Skutečný stav v území (příkrá pata severozápadního svahu reálně neumožní rozšíření 
obslužné komunikace – ta má v daném místě dle pasportu komunikací potřebné 
šířkové parametry: cca 4,3 m zpevněná asfaltová vozovka + 1,6 m pravostranná 
nezpevněná krajnice. 
oddělení investiční výstavby - SOUHLAS s prodejem části pod garáží, narovnání 
hranice doporučujeme do nájmu z důvodu možného výskytu inženýrských sítí, a 
hlavně z důvodu ochranného pásma splaškové tlakové kanalizace, která je ve 
vlastnictví města. Případný prodej bude možný po prodeji kanalizace do majetku SVS 
(cca 3 roky) 
Odbor technický – souhlasíme 
Městský architekt – souhlas  
 
Dle ceníku je cena za pozemky zastavěné stavbami (vypořádání pozemku pod 
stavbou) stanovena ve výši 600,- Kč/m2. 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 8.12.2020 
zastupitelstvu města schválit prodej části p.p.č. 1398, geometrickým plánem 
nově označené jako p.p.č. 1398/2 o výměře 5 m2 v k.ú. Mšeno nad Nisou pro 
manžele J., r. 1976 a P., r. 1975 V., oba bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 4.000,- Kč  (tj. 600,- Kč/m2 +  náklady za 
vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,- Kč). 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



A) 5. prodej části p.p.č. 572/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 
572/8 o výměře 31 m2 v k.ú.  Rýnovice 
O prodej části pozemku požádala paní I. Ř., r. 1960, bytem Jablonec nad Nisou za 
účelem scelení pozemků. Žadatelka je vlastníkem navazujících nemovitostí. O část 
pozemku má zájem za účelem scelení s p.p.č. 553/1 k.ú. Rýnovice.  
 
Kolečka: 
Kancelář primátora – bez připomínek 
Kancelář tajemníka – nemám námitek 
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, dle platného ÚP Jablonec nad Nisou se 
jedná o stabilizovanou plochu zastavěného území kategorie BM – plochy bydlení 
městské 

Odbor technický – souhlasíme 
Městský architekt - souhlas 
 
Dle orientačního ceníku schváleného zastupitelstvem města ze dne 24.3.2016 je cena 
stanovena ve výši 200,- Kč/m2 v případě, kdy se jedná o prodej pozemku za účelem 
narovnání hranic pozemků, majetkové vypořádání drobných pozemků ve funkčním 
celku s nemovitými věcmi žadatele (max. do 100 m2). 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 8.12.2020 
zastupitelstvu města schválit prodej části p.p.č. 572/1, geometrickým plánem 
nově označené jako p.p.č. 572/8 o výměře 31 m2 v k.ú.  Rýnovice pro paní I. Ř., 
r. 1960, bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 
7.200,- Kč (tj. 200,- Kč/m2 + náklady za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 
1.000,- Kč). 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A) 6. prodej části p.p.č. 2788, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 
2788/2 o výměře 90 m2 v k.ú.  Jablonec nad Nisou  
O prodej části pozemku požádal Ing. J. S., r. 1958, bytem Jablonec nad Nisou za 
účelem sjednocení pozemku s nemovitostmi v bezprostředním okolí a lepší 
obslužnost objektu U Nisy 7, včetně přístupu do objektu a vybudování zpevněné 
plochy před domem.  
Pan S. je vlastníkem navazující st.p.č. 2160/2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, 
st.p.č. 2160/3, jejíž součástí je stavba č.p. 2196, st.p.č. 2160/4, jejíž součástí je 
stavba č.p. 2196, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. 
V katastru nemovitostí je p.p.č. 2788 vedena jako ostatní plocha, jiná plocha.  
 
Kolečka: 
Kancelář primátora – bez připomínek 
Kancelář tajemníka – nemám námitek 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – bez připomínek 
Humanitní odbor – bez připomínek 

Odbor stavební a životního prostředí – bez připomínek 
Odbor územního a hospodářského rozvoje   
oddělení územního plánování – DOPORUČUJEME ZVÁŽIT PRODEJ s ohledem na 
dopravní režim – příjezd k soukromým garážím, dle platného ÚP je pozemek vymezen 
jako stabilizovaná plocha zastavěného území kategorie BM4 – plochy bydlení 
městské, prodej může do budoucna generovat problémy při obsluze území. Pokud 
bude vyhodnoceno jako nekonfliktní – SOUHLASÍME.  
Odbor technický – souhlasíme 
 
Dle orientačního ceníku schváleného zastupitelstvem města ze dne 24.3.2016 je cena 
stanovena ve výši 200,- Kč/m2 v případě, kdy se jedná o prodej pozemku za účelem 
narovnání hranic pozemků, majetkové vypořádání drobných pozemků ve funkčním 
celku s nemovitými věcmi žadatele (max. do 100 m2). 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 8.12.2020 

zastupitelstvu města schválit prodej části p.p.č. 2788, geometrickým plánem 
nově označené jako p.p.č. 2788/2 o výměře 90 m2 v k.ú.  Jablonec nad Nisou 
pro Ing. J. S., r. 1958, bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou cenu 
ve výši 19.000,- Kč (tj. 200,- Kč/m2 + náklady za vyhotovení kupní smlouvy ve 
výši 1.000,- Kč). 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A) 7.  prodej části p.p.č. 1036/28, části p.p.č. 1036/29, části p.p.č.1036/30 vše 
v k.ú. Jablonec nad Nisou a pronájem části p.p.č. 1036/28, části p.p.č. 1036/29, 
části p.p.č.1036/30 o celkové výměře cca 1350 m2 vše v k.ú.  Jablonec nad 
Nisou za účelem výstavby bytového domu 
O prodej výše uvedených p.p.č. 1036/29 o výměře 952 m2, p.p.č. 1036/29 o výměře 
991 m2, p.p.č.1036/30 o výměře 1031 m2 (celková výměra 2974 m2) vše v k.ú. 
Jablonec nad Nisou za účelem výstavby bytového domu požádala společnost 
PROCTUS 5 s.r.o., IČ 25494597, se sídlem Londýnská 51/2, 460 01 Liberec XI-
Růžodol I.  
Následně žadatel dodal žádost, na základě které byl zmenšen předmět prodeje, a to 
jen na části uvedených pozemků o výměře cca 1350 m2, které jsou dle územního 
plánu určeny k zastavění.  
 
Správcem pozemků je oddělení správy veřejné zeleně. V katastru nemovitostí jsou 
pozemky vedeny jako trvalý travní porost.  
P.p.č. 1036/28, 1036/29, 1036/30 jsou plochami určenými pro volný pohyb psů. 

 
Kolečka:  
Kancelář primátora – bez připomínek  
Kancelář tajemníka – nemám námitek  
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – bez připomínek  
Humanitní odbor – nedoporučujeme prodávat, doporučujeme pozemky zachovat 
jako veřejné prostranství se zelení.  
Odbor stavební a životního prostředí  
Oddělení životního prostředí a státní památkové péče - upozorňujeme, že v případě 
výstavby bytového domu je třeba zajistit parkovací místa na částech pozemků, které 
nejsou veřejnou zelení. 
Nesouhlas s prodejem celých pozemků. V územním plánu je polovina všech třech 
pozemků v kategorii veřejná zeleň. Jedná se o hodnotné území veřejného prostranství 
s cennou vzrostlou městskou zelení. Orgán ochrany přírody považuje za veřejný zájem 
zeleň zachovat (prodej by mohl vést k likvidaci zeleně či zásahu do jejich růstového 
prostoru). Tuto část tedy nedoporučujeme prodávat (vyřešeno změnou rozsahu 
předmětu prodeje na cca 1350 m2).  
Pozemky se nacházejí v MPZ. Novostavby podléhají vydání závazného stanoviska 
památkové péče. Projektovou dokumentaci musí dle Plánu ochrany MPZ zpracovat 
architekt. 
Odbor územního a hospodářského rozvoje – souhlas 
oddělení územního plánování – aktuálně byl požadavek zredukován na východní 
polovinu pozemků.   Tato část je  stabilizovanou plochou zastavěného území kategorie 
SC4 – plochy smíšené obytné – centrální. Pozemky se nacházejí v ploše vyhlášené 
MPZ. 
Odbor technický – nesouhlasíme, dle územního plánu je vedeno jako veřejná zeleň 
(plochy pro volný pohyb psů). 
Odbor ekonomiky – není uzavřena nájemní smlouva 
 
Znalecký posudek byl vyhotoven Ing. Janou Raškovou a cena byla stanovena ve výši 
2.920,- Kč/m2. 
 

 

 
 

 
 

 



Do výběrového řízení se přihlásili : 

PROCTUS 5 s.r.o., IČ 25494597, se sídlem Londýnská 51/2, 460 01 Liberec XI-
Růžodol I 

- pozemek chce koupit za účelem výstavby bytového domu 
- kupní smlouva bude uzavřena se společností PROCTUS 5 s.r.o., IČ 25494597, 

se sídlem Londýnská 51/2, 460 01 Liberec XI-Růžodol I 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 8.9.2020 na základě výběrového 
řízení doporučil zastupitelstvu města schválit Smlouvu o nájmu a budoucí 
smlouvu kupní č. SO/2020/0407, ve znění dle důvodové zprávy, na prodej části 
p.p.č. 1036/28, části p.p.č. 1036/29 a části p.p.č.1036/30 o celkové výměře 
cca 1350 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro společnost PROCTUS 5 s.r.o., IČ 
25494597, se sídlem Londýnská 51/2, 460 01 Liberec XI-Růžodol I za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 2.950,- Kč/m2 (+ náklady za vyhotovení kupní 
smlouvy ve výši 2.000,- Kč) s tím, že samotný prodej pozemků bude realizován 
až po kolaudaci bytového domu s tím, že bude zkolaudován nejdéle do 

31.12.2025, tento termín je závazný a konečný a při jeho nesplnění uzavřená  
Smlouva o nájmu a budoucí smlouva kupní bez dalšího zaniká. Společnost 
PROCTUS 5 s.r.o. koupí pozemky zastavěné stavbou po zaměření geometrickým 
plánem po kolaudaci bytového domu. Bytový dům bude postaven v souladu se 
zastavovací studií představenou na výběrovém řízení dne 8.9. 2020 a dále  
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 8.9.2020 doporučil radě města schválit 
Smlouvu o nájmu a budoucí smlouvu kupní č. SO/2020/0407, ve znění dle důvodové 
zprávy, na pronájem společnosti PROCTUS 5 s.r.o., IČ 25494597, se sídlem 
Londýnská 51/2, 460 01 Liberec XI-Růžodol I na části p.p.č. 1036/28, části p.p.č. 
1036/29 a části p.p.č.1036/30 o celkové výměře 1350 m2 vše v k.ú. Jablonec 
nad Nisou za účelem výstavby bytového domu v souladu s územním plánem města s 
tím, že nájem bude trvat po dobu výstavby. Nájemné bude stanoveno ve 
výši 35,- Kč/m2/rok + DPH s tím, že nájemci bude po doložení kolaudace 
nově postaveného objektu sníženo nájemné o 34,- Kč/m2/rok za období dvou let zpětně 
před doložením kolaudace. 
Kupní smlouva bude uzavřena za předpokladu, že se na jejím definitivním znění obě 
smluvní strany shodnou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předmět  prodeje a 
pronájmu 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 



 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Smlouva o nájmu a budoucí smlouvě kupní 
č. SO/2020/0407 

 
 

Statutární město Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec 
nad Nisou, IČ 262 340, zastoupené RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem města a 
Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora města 
(dále také pronajímatel a budoucí prodávající anebo také jako město) 
 
 
a 
 
 
společnost PROCTUS 5 s.r.o., se sídlem Londýnská 51/2, Liberec XI-Růžodol I, 46001 
Liberec, IČ 254 94 597, vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním 
rejstříku oddíl C, vložka 20938, zastoupená jednatelem společnosti panem Ing. Pavlem 
Pummerem 
(dále také jako nájemce a budoucí kupující) 
 
 
 
I. Úvodní doložka k identitě stran 
1. Shora uvedení zástupci smluvních stran shodně prohlašují, že označení jejich smluvní 
strany a oprávnění za ni jednat tak, jak je uvedeno v záhlaví této smlouvy, odpovídá 
aktuálnímu stavu zápisu v obchodním rejstříku anebo skutečnosti, a že tento stav není dotčen 
žádnými změnami již uskutečněnými, avšak ještě nezapsanými v obchodním rejstříku anebo 
změnami odsouhlasenými Zastupitelstvem města. 
2. Zástupci smluvních stran dále shodně prohlašují, že jsou plně oprávněni, i podle vnitřních 
pravidel jimi zastupované smluvní strany, přijímat za tyto strany veškeré závazky sjednané 
v této smlouvě a že byly naplněny veškeré podmínky a uděleny veškeré souhlasy, ať již 
požadované ze zákona či vnitřními předpisy jimi zastupované právnické osoby, jimž podléhá 
uzavření této smlouvy. 
3. Obě smluvní strany si zejména výslovně prohlašují a vzájemně si dokladují, že 
zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou, ve smyslu ustanovení § 84 a § 85 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo a dalo souhlas s uzavřením této smlouvy dne …………… 
na svém ….. zasedání, usnesením č. ……………….. 
4. Obě smluvní strany si zejména výslovně prohlašují a vzájemně si dokladují, že rada města 
Jablonce nad Nisou, ve smyslu ustanovení § 84 a § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
rozhodla a dala souhlas s uzavřením této smlouvy dne …………… na svém ….. zasedání, 
usnesením č. ……………….. 
5. Zástupci smluvních stran prohlašují, že se přesvědčili o totožnosti osob jednajících 
za druhou smluvní stranu a o jejich zmocnění takto jednat. 
 
 
II. Preambule 
6. Budoucí prodávající prohlašuje, že je veřejnoprávní korporací, statutárním městem podle 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a jako taková zejména plní veřejnou potřebu svých obyvatel, 
do které bezesporu patří i zajištění příležitostí k bydlení a využívání služeb s životem ve městě 
spojených. Statutární město Jablonec nad Nisou v rámci svého plánu rozvoje města, tedy za 
účelem výstavby bytů určených veřejnosti k bydlení a nebytových prostor určených 
podnikatelům k provozování služeb na území města Jablonce nad Nisou, uzavírá tuto 
smlouvu, aby prostřednictvím soukromého investora umožnilo naplnění veřejné potřeby. 
Statutární město Jablonec nad Nisou pro regulaci činnosti soukromého investora volí formu 



smlouvy o smlouvě budoucí kupní zejména se záměrem zajistit si do budoucna, že bude 
činností investora naplněna ona sledovaná veřejná podpora. 
7. Budoucí kupující prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy si na svůj účet a na svoje 
náklady vypracoval studii, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí, 
o možném zastavění pozemků, které jsou předmětem budoucí kupní smlouvy, a na základě 
této studie pozemky nejprve zastaví a následně je převezme do svého vlastnictví. Budoucí 
kupující je plně seznámen s kvalitou pozemků, a to jak po stránce faktické, tak po stránce 
právní. Budoucí kupující prohlašuje, že uzavírá tuto smlouvu za účelem realizace jeho 
podnikatelského záměru vybudovat bytový dům tak, jak byl prezentován na výběrovém řízení 
dne 8. 9. 2020 a který bude podkladem pro stavební povolení na předmětnou stavbu a po té 
předmětem kolaudace. 
8. Budoucí prodávající prohlašuje, že není garantem způsobilosti pozemků pro zamýšlený 
stavební záměr budoucího kupujícího, ať již z pohledu územního, stavebního řízení, 
geologického, životního prostředí a dalších. Budoucí kupující bere tuto skutečnost na vědomí. 
Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že případná nezpůsobilost pozemků pro zástavbu 
dle projektu budoucího kupujícího není faktickou ani právní vadou předmětu nájmu a budoucí 
koupě. 
 
 
III. Vlastnictví k pozemkům 
8. Budoucí prodávající je mimo jiné vlastníkem pozemkové parcely č. 1036/28, pozemkové 
parcely č. 1036/29 a pozemkové parcely č. 1036/30 vše v katastrálním území a obci Jablonec 
nad Nisou, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště 
Jablonec nad Nisou na listu vlastnictví 10001 pro vlastníka statutární město Jablonec 
nad Nisou (dále jen předmětné věci nemovité). 
9. Budoucí prodávající prohlašuje, že předmětné věci nemovité získal na základě zákona 
č. 172/1991 Sdělení MÚ v Jablonci n. N. ze dne 20.1.1992 zn.72/1/92/6 a ze dne 30.1.1992 
zn. MPO/1992. 
 
 
IV. Předmět 
10. Budoucí prodávající se s budoucím kupujícím vzájemně dohodli, že spolu uzavřou kupní 
smlouvu ve znění podle článku V. této smlouvy po kumulativním splnění podmínky označené 
v článku VI. této smlouvy. Podmínka označená v článku VI. této smlouvy je podmínkou 
odkládací k povinnosti uzavřít kupní smlouvu podle tohoto článku a jejím nesplněním zaniká 
povinnost budoucího prodávajícího předmětné věci nemovité převést na budoucího 
kupujícího. K zániku povinnosti dojde přímo z této smlouvy, a to nesplněním odkládací 
podmínky. Náhrada škody vzniklá v důsledku nesplnění odkládací podmínky tímto není 
dotčena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. Kupní smlouva 
11. 

--- začátek textu kupní smlouvy --- 
 
 

 
Statutární město Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec 
nad Nisou, IČ 262 340, zastoupené RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem města a 
Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora města 
(dále také prodávající anebo také jako město) 
 
a 
 
společnost PROCTUS 5 s.r.o., se sídlem Londýnská 51/2, Liberec XI-Růžodol I, 46001 
Liberec, IČ 254 94 597, vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním 
rejstříku oddíl C, vložka 20938, zastoupená jednatelem společnosti panem Ing. Pavlem 
Pummerem 
(dále jen jako kupující) 
 
uzavírají ve vzájemné shodě tuto 
 
 

kupní smlouvu 
č. SO/…………/…. 

ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů 

 
Za prvé: 
A) Prodávající prohlašuje, že je podle zákona č. 172/1991 Sdělení MÚ v Jablonci n. N. ze dne 
20.1.1992 zn.72/1/92/6 a ze dne 30.1.1992 zn. MPO/1992, vlastníkem mimo jiné pozemkové 
parcely č. 1036/28, pozemkové parcely č. 1036/29 a pozemkové parcely č. 1036/30 vše 
v katastrálním území a obci Jablonec nad Nisou (dále jen nemovité věci). Nemovité věci jsou 
takto zapsány v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální 
pracoviště Jablonec nad Nisou, na LV č. 10001 pro k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec 
nad Nisou. 
B) Geometrickým plánem č. ……………… ze dne ……………… vyhotoveným …………….., 
jež tvoří nedílnou součást této smlouvy, byla z p.p.č. 1036/28 o výměře 952 m2 oddělena část 
pozemku a vznikla p.p.č. ……. o nové výměře ……. m2, dále byla z p.p.č. 1036/29 o výměře 
991 m2 oddělena část pozemku a vznikla p.p.č. ……. o nové výměře ……. m2 a dále byla z 
p.p.č. 1036/30 o výměře 1031 m2 oddělena část pozemku a vznikla p.p.č. ……. o nové výměře 
……. m2 vše v k.ú. a obec Jablonec nad Nisou.  
Pozemková parcela č. 1036/xx o výměře … m2, pozemková parcela č. 1036/xx o výměře … 
m2 a pozemková parcela č. 1036/xx o výměře … m2 vše v katastrálním území a obci Jablonec 
nad Nisou jsou předmětem této smlouvy. (Předmětem prodeje budou geometrickým plánem 
určené zastavěné části pozemků pod zkolaudovaným bytovým domem, a to části 
pozemkových parcel č. 1036/28, č. 1036/29 a č. 1036/30 vše v katastrálním území a obci 
Jablonec nad Nisou.) 
 
Za druhé: 
A) Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu nemovité věci specifikované v odst. "Za prvé 
B)" a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k těmto v odst. "Za prvé B)" uvedeným 
nemovitým věcem, a to pozemkové parcele č. 1036/xx o nové výměře ……………….. m2, 

pozemkové parcele č. 1036/xx o nové výměře ……………….. m2 a pozemkové parcele č. 
1036/xx o nové výměře ……………….. m2 vše v k.ú. a obci Jablonec nad Nisou se všemi 



součástmi, se všemi právy a povinnostmi, v těch hranicích a mezích jak je dosud sám vlastnil, 
a kupující se zavazuje nemovité věci specifikované v odst. "Za prvé B)" převzít a zaplatit 
prodávajícímu vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 2.950 Kč/m2 včetně DPH + náklady 
za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 2.000 Kč, tj. celkem za kupní cenu ……………… Kč 
včetně DPH (Slovy: …………………………………………. korun českých). 
B) Záměr obce prodat předmětné nemovité věci byl v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn vyvěšením na úřední desce 
Magistrátu města Jablonec nad Nisou a následně byl prodej těchto nemovitých věcí v souladu 
s ustanovením § 85 téhož zákona schválen zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou na jeho 
x. zasedání konaném dne ……….., usnesením číslo …………………. 
 
Za třetí: 
Kupní cena se vypořádává takto: 
A) část kupní ceny ve výši 199.225 Kč, byla kupujícím zaplacena prodávajícímu dne 
15. 9. 2020 a prodávající příjem této částky potvrzuje. 
B) zbývající část kupní ceny ve výši ……… Kč (bude určeno podle skutečně prodávané 
výměry) se kupující zavazuje zaplatit na účet prodávajícího č. 78-6244320227/0100, 
VS 9064200081, u pobočky Komerční banky, a.s. v Jablonci nad Nisou před podpisem této 
smlouvy. 
 
Za čtvrté: 
Prodávající prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy neváznou na převáděných nemovitých 
věcech žádná věcná břemena, dluhy ani práva třetích osob a nejsou mu známy žádné 
okolnosti, které by se mohly v budoucnosti dotknout vlastnického práva kupujícího k těmto 
nemovitým věcem. 
Kupující výslovně prohlašuje, že se seznámil se stavem a polohou převáděných nemovitých 
věcí, nemá k tomu žádné výhrady. 
 
Za páté: 
Veškerá práva a povinnosti související s vlastnictvím nemovitých věcí přecházejí na kupujícího 
zápisem vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí s právními účinky ode dne podání 
návrhu na zápis vkladu. Tato smlouva je však platná a účinná dnem podpisu smluvních stran 
a účastníci jsou svými projevy až do rozhodnutí o zápisu vkladu vlastnictví do katastru 
nemovitostí vázáni. 
 
Za šesté: 
A) Poplatek za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva 
do katastru nemovitostí zaplatí kupující. 
B) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv). 
C) Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními 
zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním 
ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou 
skutečnost podle zvláštního zákona. 
D) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 
1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 
Za sedmé: 
Účastníci shodně prohlašují, že smlouva byla sepsána svobodně a vážně, souhlasí s jejím 
zněním bez výhrad a navrhují, aby na příslušném listu vlastnictví v katastru nemovitostí 
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou pro obec 
a k. ú. Jablonec nad Nisou byly vyznačeny změny v souladu s touto smlouvou. 
 



Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy připojují účastníci své podpisy: 
 
Jablonec nad Nisou dne ………….       

 
- zde nepodepisovat – 

 
………………………………… ………………………………………… 
Kupující Prodávající  
  
 

--- konec textu kupní smlouvy --- 
 
 
VI. Odkládací podmínka 
12. Odkládací podmínkou ke splnění povinnosti podle článku IV. této smlouvy je získat 
pravomocné kolaudační rozhodnutí k objektu, který bude postaven na předmětných 
pozemcích na základě studie, která byla podkladem pro stavební povolení a pro kolaudační 
řízení na předmětnou stavbu, a to nejpozději do 31. 12. 2025. 
13. Budoucí kupující se zavazuje prokázat splnění v odstavci 12. označené odkládací 
podmínky budoucímu prodávajícímu a to tak, že nejpozději do data splnění této podmínky 
předloží budoucímu prodávajícímu kopii pravomocného kolaudačního rozhodnutí pro stavbu 
postavenou na pozemcích, které budou předmětem koupě, a postavené podle studie 
představené na výběrovém řízení dne 8. 9. 2020. Pro účely prokázání splnění povinnosti 
budoucího kupujícího postačí prostá kopie listiny, která bude prokazovat splnění každé 
z podmínek. 
 
 
VII. Kupní cena 
14. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že kupní cena za předmětné věci nemovité bude ve 
smlouvě kupní podle článku V. této smlouvy upravena a stanovena podle skutečné výměry 
prodávaných pozemků. Výměra podle tohoto článku bude určena podle geometrického plánu, 
kterým bude zaměřen skutečný rozsah dokončené stavby a předmětem prodeje budou 
pozemky zastavěné stavbou bytového domu. Geometrický plán bude pořízen na náklady a na 
účet budoucího kupujícího.  
15. Strany této smlouvy se dohodly, že kupní cena na předmětné věci nemovité bude 
vypořádána tak, že (i) první část kupní ceny ve výši 199.225 Kč byla splatná již před podpisem 
této smlouvy a podpisem této smlouvy obě strany potvrzují její zaplacení. (ii) Druhá část kupní 
ceny, ve výši určené podle odstavce 16. této smlouvy, bude splatná nejpozději do dne podpisu 
kupní smlouvy podle článku V. této smlouvy, nejdříve však po splnění odkládací podmínky 
podle článku VI. této smlouvy. Za okamžik zaplacení druhé části kupní ceny se počítá okamžik 
připsání celé částky na účet budoucího prodávajícího vedeného u Komerční banky, a.s., 
pobočky v Jablonci nad Nisou, č. 78-624430227/0100, pod variabilním symbolem 9064200081 
16. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena věcí nemovitých, tj. částí pozemkových parcel 
v k.ú. Jablonec nad Nisou, bude stanovena jako cena jednotková za jeden m2 zastavěné 
plochy, a to ve výši 2.950 Kč za každý m2 včetně DPH v zákonem stanovené výši. 
 
 
VIII. Nájem předmětných pozemků 
17. Strany této smlouvy se dohodly, že do dne uzavření kupní smlouvy podle článku V. této 
smlouvy přenechá budoucí prodávající budoucímu kupujícímu do užívání předmětné věci 
nemovité, a to část „A“ pozemkové parcely č. 1036/28 o výměře 447 m2, část „B“ pozemkové 
parcely č. 1036/29 o výměře 449 m2 a část „C“ pozemkové parcely č. 1036/30 o výměře 454 
m2 (celkem 1.350 m2) vše v k.ú. Jablonec nad Nisou určené Náčrtem k pronájmu části 
pozemků v k.ú. Jablonec nad Nisou vyhotoveného Ing. Alenou Vítovou dne 30. 9. 2020, který 



je přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí, za účelem výstavby bytového domu 
dle studie a projektu, který byl podkladem pro stavební povolení na předmětnou stavbu.  
18. Budoucí prodávající tímto přenechává budoucímu kupujícímu do užívání za úplatu, tedy 
do nájmu, předmětné věci nemovité označené v článku VIII. bod 17. této smlouvy o celkové 
výměře 1.350 m2 tak, jak je uvedeno na listu vlastnictví pro tyto pozemky. 
19. Záměr obce pronajmout předmětné věci nemovité byl v souladu s ustanovením § 39 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zveřejněn vyvěšením na úřední desce Magistrátu města 
Jablonec nad Nisou a následně byl pronájem věcí nemovitých schválen usnesením rady města 
Jablonce nad Nisou na jejím ….. zasedání konaném dne …………. pod bodem …………….. 
20. Nájem sjednaný v odstavci 18. tohoto článku se sjednává na dobu určitou, a to ode dne 
podpisu této smlouvy do dne podpisu kupní smlouvy podle článku V. této smlouvy. 
21. Nájem sjednaný v odstavci 18. tohoto článku taktéž zaniká (i) nesplněním odkládací 
podmínky uvedené v článku VI. této smlouvy, a to bez přihlédnutí k zavinění nesplnění této 
podmínky; (ii) dohodou smluvních stran; a (iii) odstoupením od smlouvy v souladu se zákonem 
nebo touto smlouvou, přičemž odstoupení je účinné dnem jeho doručení. 
 
 
IX. Výše nájemného 
22. Výše nájemného byla stanovena dohodou, a to ve výši 35 Kč za m2 a rok + DPH. Výše 
ročního nájemného tedy činí 47.250 Kč za rok + DPH, tj. celkem 57.172,50 Kč. 
23. Nájemné bude hrazeno od doby uzavření této smlouvy a bylo stanoveno dohodou, a to ve 
výši 35 Kč za m2 a rok + DPH. Výše ročního nájemného činí 57.172,50 Kč za rok včetně DPH. 
Budoucímu kupujícímu bude po doložení kolaudace nově postaveného objektu sníženo 
nájemné, a to o 34 Kč/m2 a rok + DPH za období dvou let zpětně před doložením kolaudačního 
rozhodnutí.  
24. Budoucí kupující se zavazuje platit nájemné v měsíčních splátkách, a to vždy nejpozději 
do 15. dne příslušného kalendářního měsíce na účet budoucího prodávajícího vedeného 
u Komerční banky a.s., pobočky v Jablonci nad Nisou, č. účtu 19-121451/0100, 
pod variabilním symbolem 9060200497. 
25. Budoucí kupující prohlašuje, že na účet č. 6015-121451/0100 vedený u Komerční banky, 
a. s. pod variabilním symbolem 9060200497 již vložil částku ve výši tříměsíčního nájemného, 
tj. 14.294 Kč a výslovně souhlasí se započtením kauce oproti jeho případné pohledávce na 
dlužném nájemném včetně příslušenství a smluvních pokut dle této smlouvy. Budoucí 
prodávající se zavazuje po skončení nájmu, předání předmětných pozemků a započtení svých 
pohledávek, složenou kauci, popřípadě její část, budoucímu kupujícímu na jeho písemnou 
žádost, do 15 dnů od jejího doručení, vrátit. 
 
 
X. Práva a povinnosti z nájmu 
26. Budoucí prodávající je povinen přenechat budoucímu kupujícímu pronajaté věci nemovité 
ve stavu způsobilém ke smluvenému užívání. Budoucí kupující je oprávněn užívat pronajaté 
věci nemovité pouze k účelu smluvenému v této smlouvě. Užívá-li budoucí kupující pronajaté 
věci nemovité k jinému než dohodnutému účelu, má budoucí prodávající právo odstoupit od 
této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je účinné dnem jeho prokazatelného doručení 
budoucímu kupujícímu. 
Budoucí prodávající je oprávněn vstupovat na pronajaté pozemky za účelem kontroly jejich 
využití. 
27. Budoucí kupující je oprávněn přenechat pronajaté pozemky do podnájmu třetí osobě jen s 
písemným souhlasem budoucího prodávajícího. Pokud tak učiní bez písemného souhlasu 
budoucího prodávajícího, má budoucí prodávající právo od této smlouvy odstoupit. 
Odstoupení od této smlouvy je účinné dnem jeho prokazatelného doručení budoucímu 
kupujícímu. 
28. Budoucí kupující je povinen užívat pronajaté věci nemovité tak, aby na nich nevznikala 
škoda. Užívá-li předmět nájmu sám nebo trpí-li jeho užívání třetí osobou takovým způsobem, 
že budoucímu prodávajícímu vzniká škoda, může budoucí prodávající po předchozím 



písemném upozornění od této smlouvy odstoupit, tím není dotčeno právo na náhradu škody. 
Odstoupení od této smlouvy je účinné dnem jeho prokazatelného doručení budoucímu 
kupujícímu. 
Budoucí kupující odpovídá za škodu, která vznikne budoucímu prodávajícímu a třetím osobám 
v souvislosti s jeho stavební či jinou činností na předmětu nájmu.  
V případě, že v souvislosti se stavební či jinou činností budoucího kupujícího na předmětu 
nájmu dojde k zásahu či poškození nemovitých věcí ve vlastnictví budoucího prodávajícího a 
třetích osob, zejména okolních komunikací a pozemků, je povinen budoucí kupující 
bezodkladně uvést tyto nemovité věci do původního stavu, popř. zmírnit následky takového 
poškození a nahradit poškozeným škodu. Toto ustanovení neplatí pro případy, kdy je 
předvídaný zásah do nemovité věci třetí osoby upraven dohodou mezi budoucím kupujícím a 
dotčeným vlastníkem nemovitosti. 
 
 
XI. Závazky smluvních stran související s prováděním stavby 
29. Budoucí prodávající tímto výslovně uděluje budoucímu kupujícímu souhlas s provedením 
stavby na předmětných nemovitých věcech. Stavba bude svojí kvalitou a rozsahem odpovídat 
zastavovací studii, která byla předložena na výběrovém řízení dne 8. 9. 2020, a která byla 
podkladem pro stavební povolení na předmětnou stavbu. Takto udělený souhlas zanikne 
společně s touto smlouvou, a to jak způsoby označenými v článku XII. této smlouvy, tak i jinými 
způsoby, předpokládanými touto smlouvou anebo zákonem. 
 
 
XII. Zánik této smlouvy 
30. Tato smlouva zaniká (i) splněním, tj. uzavřením kupní smlouvy podle článků IV. a V. této 
smlouvy; (ii) dohodou smluvních stran, přičemž obsahem dohody bude mimo jiné i ujednání o 
vzájemných právech a povinnostech po skončení smlouvy, a to zejména o právech 
a povinnostech plynoucích z náhrady škody vzniklé z této smlouvy, s plněním na tuto smlouvu 
a související s platností či neplatností této smlouvy; (iii) nesplněním odkládací podmínky 
uvedené v článku VI. této smlouvy, a to ke dni následujícímu po posledním dni určeném ke 
splnění odkládací podmínky podle článku VI. této smlouvy. 
31. Smluvní strany se dohodly, že pokud zanikne tato smlouva jinak než dohodou smluvních 
stran anebo splněním podle odstavce 30. tohoto článku, nastupuje budoucí prodávající, dnem 
následujícím po dni, ve kterém tato smlouva zanikne, do postavení stavebníka podle 
příslušného stavebního povolení, a to tak, že v ten samý den, kdy dojde ke změně stavebníka, 
přestane být stavebníkem v označených rozhodnutí budoucí kupující. 
32. Budoucí prodávající se zavazuje, na případ zániku této smlouvy nikoliv splněním 
povinnosti anebo dohodou podle odstavce 30. tohoto článku, navrátit budoucímu kupujícímu 
veškeré plnění z této smlouvy, které nebylo použito na úhradu nájemného anebo započteno 
na úhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti budoucího kupujícího. 
Budoucí kupující se zavazuje do 30 dnů po zániku smlouvy předat budoucímu prodávajícímu 
veškerou dokumentaci související s územním řízením a stavebním povolením. Nárok na 
náhradu škody není tímto ustanovením dotčen. 
 
 
XIII. Sankční ujednání 
33. Smluvní strany sjednávají pro případ neplacení nájemného podle článku IX. této smlouvy 
řádně a včas smluvní pokutu ve výši 0,25% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní 
pokutu uhradí budoucí kupující budoucímu prodávajícímu na účet označený v článku IX. 
odstavci 24. ve lhůtě určené ve výzvě budoucím prodávajícím. Budoucí kupující a budoucí 
prodávající se vzájemně dohodli, že zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost 
k placení zákonného úroku z prodlení s placením nájemného. 
34. Strany této smlouvy se vzájemně dohodly na případ porušení povinnosti budoucího 
kupujícího podle článku XII. Odstavce 32., že tento zaplatí za každý den prodlení s převedením 
práv a předáním dokumentace smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč. 



 
XIV. Neuplatnění práv 
35. Skutečnost, že některá ze stran neusiluje o náhradu za porušení sjednané povinnosti nebo 
netrvá na důsledném splnění některé povinnosti, prohlášení či podmínky této smlouvy, přesto 
neznamená, že následné jednání (které by jinak nesporně představovalo porušení této 
smlouvy) nebude mít veškerou platnost a účinek prvotního porušení. Žádné takové vyvázání 
z povinností nebude předpokládáno, ale bude účinné, pouze pokud bude vyjádřeno pro takový 
případ písemně, a nelze se stranám v budoucnu dovolávat nepostižení oprávněnou stranou 
obdobného dřívějšího případu jako jednání smlouvou či jejich praxí připuštěného. 
 
 
XV. Úplnost ujednání 
36. Strany stvrzují, že tato smlouva obsahuje jejich úplnou dohodu a že neexistují žádná jiná 
ujednání, ústní či písemná, která by dále upravovala předmět této smlouvy. Pokud by takováto 
ujednání existovala, jsou tímto zrušena a nahrazena beze zbytku touto smlouvou. 
37. Jakákoliv změna či úprava této smlouvy, anebo vyvázání se z ní (celková i částečná), musí 
mít písemnou formu a musí být podepsána oběma stranami. Pro účely jednání o změně či 
úpravě této smlouvy se obě strany zavazují na základě písemné výzvy nejpozději do 30 dnů 
ode dne doručení této výzvy jedné nebo druhé straně zahájit jednání o změně. O takovém 
jednání bude vždy bez výjimky pořízen písemný zápis ověřený nejméně dvěma osobami 
určenými každou ze smluvních stran. 
 
 
XVI. Prohlášení k nadpisům, článkům a významu slov 
38. Nadpisy v této smlouvě jsou použity pouze pro přehlednost a orientaci, a v žádném případě 
nedefinují, neomezují ani nepopisují rozsah této smlouvy ani úmysl stran, pokud jde o jakékoliv 
její ustanovení. Na příslušných místech této smlouvy budou slova označující jednotné číslo 
znamenat i množné číslo a naopak. Slova označující mužský rod budou znamenat i ženský a 
střední rod s tou výhradou, pokud by tak bylo proti smyslu samotného ujednání. Odkazy na 
jakýkoliv zákon budou znamenat odkaz na tento zákon tak, jak bude v budoucnu novelizován, 
schválen v novém znění či nahrazen (ať už před nebo po dni podpisu této smlouvy), a budou 
zahrnovat jakákoliv nařízení, vyhlášky či jiné podřízené právní předpisy vydané na základě 
takového zákona. Uvedené se však nevztahuje na výklad smlouvy tak, jak byla bez znalosti 
budoucí zákonné úpravy stranami uzavřena, a dále pokud by zároveň změna zákona 
představovala i změnu ve vzájemných závazcích mezi stranami, aniž by tato změna byla 
případně stranami i vzájemně vyrovnána. 
 
 
XVII. Salvátorská klausule 
39. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. Strany smlouvy se zavazují 
dohodou bezodkladně, po takovémto případném zjištění, nahradit neplatné ustanovení novým 
ustanovením platným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
neplatného ustanovení a nebude představovat zejména zřejmý prospěch či neprospěch žádné 
strany na úkor či ve prospěch strany druhé. Strany se zavazují v takovém případě pozměnit i 
ostatní ustanovení této smlouvy tak, aby nahrazeným ujednáním byly v celkovém plnění stran 
naplněny výše uvedené předpoklady. Nezahájení jednání o nahrazení neplatného ujednání 
dohodou do 30 dnů od výzvy kterékoliv ze stran, představuje rozvazovací podmínku platnosti 
celé smlouvy. 
 
 
XVIII. Zveřejnění v registru smluv 
40. A) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou 
zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv). 



B) Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními 
zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním 
ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou 
skutečnost podle zvláštního zákona. 
C) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 
1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 
 
XIX. Závěrečná prohlášení 
41. Níže podepsaní tímto osobně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že si smlouvu a její obsah 
řádně zvážili, celý její text přečetli a pochopili a že ji uzavírají po zralé úvaze a o své vůli 
svobodně, bez tísně a nikoliv za nevýhodných podmínek, a to s plným úmyslem smlouvu takto 
splnit. Rovněž osobně prohlašují, že jim nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly tuto 
jimi uzavíranou smlouvu jakkoliv zneplatnit, zmařit její účel, učinit neúčinnou vůči jakékoliv třetí 
osobě či dotknout se jinak práv třetích osob. Strany této smlouvy prohlašují, že nebyl podán 
insolvenční návrh na jejich majetek. Dále prohlašují, že jim osobně nejsou známé ani po 
zevrubném prověření žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly naplnění zákonných 
předpokladů k podání insolvenčního návrhu proti kterékoliv smluvní straně. 
 
Podpisy smluvních stran 
 
V Jablonci nad Nisou dne ……………….. V Jablonci nad Nisou dne …………… 

   

   

Budoucí kupující a nájemce: Budoucí prodávající a pronajímatel: 
 
 
 
 
…………………………….… …………………………..…….……… 
PROCTUS 5 s.r.o. statutární město Jablonec nad Nisou 
Ing. Pavel Pummer RNDr. Jiří Čeřovský  
jednatel společnosti primátor města  
      
   
 
 
 …………………………..…………. 
 statutární město Jablonec nad Nisou 
 Ing. Petr Roubíček 
 náměstek primátora  
 
 
 
 

Za věcnou správnost:  
Ing. Libuše Pavízová 
vedoucí majetkoprávního oddělení   
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Příloha 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



B) 1. nesouhlas s prodejem části p.p.č. 290/1 a části p.p.č. 290/4 o výměře cca 
160 m2 vše v k.ú. Rýnovice 
O prodej částí pozemků požádali manželé M., r. 1990 a N., r. 1991 K., bytem Ústí nad 
Labem, kteří jsou vlastníky p.p.č. 289/2, 289/4, 290/10. Jelikož jsou tyto pozemky 
bez přístupu žádají o prodej pruhu o šířce cca 4m. 
 
Současně o prodej pozemku požádali manželé F., r. 1951 aj., r. 1969 H., a to o část 
p.p.č. 290/1 v šíři 3 m z důvodu, že manželé K. chtějí vybudovat přístupovou cestu 
ke svým pozemkům, došlo by v případě prodeje k narušení jejich klidové zóny na 
p.p.č. 290/6.  
 
V současné době jsou celé pozemky zveřejněny na úřední desce za účelem prodeje na 
stavbu bytových domu.  
 
Kolečka:  
Kancelář primátora – bez připomínek  

Kancelář tajemníka – nemám námitek  
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – bez připomínek w 
Humanitní odbor – bez připomínek  
Odbor stavební a životního prostředí – bez připomínek  
Odbor územního a hospodářského rozvoje   
oddělení územního plánování - NEDOPORUČUJEME – část pozemků p.č. 290/1 a 
p.č. 290/4 v k.ú. Rýnovice jsou v ÚP Jablonec vedeny jako zastavitelná plocha 
kategorie SM4, součást lokality SM4.9. Přípustné využití v ploše SM4 a současně 
lokalitě SM4.9 je pro bydlení v rodinných domech a bytových domech a zároveň pro 
místní obslužné komunikace pro obsluhu pozemků v ploše. Z funkčního hlediska lze 
přístupovou cestu umístit. Prodej částí pozemků by nebránil ani využití zbylých částí 
pozemků, protože plochy SM nestanovují minimální velikost pozemků pro novou 
výstavbu. Doporučujeme však řešit lokalitu komplexně včetně dopravního napojení 
předmětných p.p.č. 289/2 a 289/4 v k.ú. Rýnovice v rámci zastavovací studie, která 
je podmínkou pro prodej p.p.č. 290/1 a 290/4 v k.ú. Rýnovice. 
Odbor technický – souhlasíme 
Městský architekt – souhlas, doporučuji řešit v kooperaci s investorem bytových 
domů  
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 24.11.2020 
zastupitelstvu města neschválit prodej části p.p.č. 290/1 a části p.p.č. 290/4 o 
výměře cca 160 m2 vše v k.ú. Rýnovice. Důvodem nesouhlasu je stanovisko 
oddělení územního plánování. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B) 2. nesouhlas s prodejem p.p.č. 636/10 o výměře 28 m2, p.p.č. 636/11 o 
výměře 5 m2, p.p.č. 636/12 o výměře 22 m2 (případně pouze část, aby byl 
zachován přístup na p.p.č. 636/1) vše v k.ú. Jablonec nad Nisou 
O prodej pozemků požádala paní P. P., r. 1986, bytem  Jablonec nad Nisou za účelem 
zajištění přístupu k navazujícímu p.p.č. 636/13, který je v jejím vlastnictví.  
V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako ostatní plocha, ostatní 
komunikace. 
Kolečka:  
Kancelář primátora – bez připomínek  
Kancelář tajemníka – nemám námitek  
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – bez připomínek w 
Humanitní odbor – bez připomínek  
Odbor stavební a životního prostředí – bez připomínek  
Odbor územního a hospodářského rozvoje   
oddělení územního plánování – SOUHLAS s prodejem, dle platného ÚP se jedná o 
stabilizované plochy zastavěného území kategorie BM2 – plochy bydlení městské  

oddělení investiční výstavby - NESOUHLAS, jedná se o rezervu pro případ rozšíření 
komunikace nebo pro případné vybudování chodníku. 
Odbor technický – nesouhlas p.p.č. 636/10, v místě je hodnotná lipová alej. U ppč. 
636/11, 636/12 souhlas. 
Městský architekt – souhlas  
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 24.11.2020 
zastupitelstvu města neschválit prodej p.p.č. 636/10, p.p.č. 636/11, p.p.č. 
636/12 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je rezerva pro 
případ rozšíření komunikace, nebo pro vybudování chodníku. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B) 3. nesouhlas s prodejem p.p.č. 488/5 o výměře 816 m2 a st.p.č. 119/2 o 
výměře 93 m2 vše v k.ú. Kokonín 
O prodej, nebo o pronájem za účelem zahrady požádali manželé V. K., r. 1980 a S. 
K., r. 1983, oba bytem Jablonec nad Nisou.  
 
V katastru nemovitostí je p.p.č. 488/5 veden jako trvalý travní porost a st.p.č. 119/2 
jako zastavěná plochá a nádvoří.  
 
Kolečka k prodeji i pronájmu: 
Kancelář primátora – bez připomínek 
Kancelář tajemníka – nemám námitek 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – bez připomínek 
Humanitní odbor – bez připomínek 
Odbor stavební a životního prostředí – bez připomínek 
Oddělení přírody a krajiny -   nesouhlas – pozemek je porostlý vzrostlou vegetací a 
část pozemku je vedena jako biokoridor K22MB 210A/210B, jehož cílem je volná 

prostupnost krajinou. Využívání pozemku jako zahrady (očekávané vykácení zeleně, 
oplocení zahrady apod.) by mohlo negativně ohrozit zájmy daného území    
Odbor územního a hospodářského rozvoje – souhlas 
oddělení územního plánování – dle platného ÚP se jedná z větší části o stabilizovanou 
plochu zastavěného území kategorie BP2 – plochy bydlení – příměstské (SOUHLAS 
S PRODEJEM), v jižní části je vymezena stabilizovaná plocha nezastavěného území 
kategorie SK – plochy smíšené krajinné zeleně – součást nadřazeného systému 
ekologické stability  – K22MB směřující z území Jablonce na Maršovice.  Tuto část 
nelze oplocovat ani zastavovat!!!!!!!! S ohledem na tuto skutečnost zvážit prodej jižní 
nezastavitelné části pozemku!!!! 
Odbor technický – souhlas  
Městský architekt – souhlas 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 24.11.2020 
zastupitelstvu města neschválit prodej p.p.č. 488/5, st.p.č. 119/2 v k.ú. 

Kokonín. Důvodem je stanovisko ochrany přírody a krajiny. 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 24.11.2020 radě města 
neschválit pronájem p.p.č. 488/5, st.p.č. 119/2 v k.ú. Kokonín. Důvodem je stanovisko 
ochrany přírody a krajiny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B) 4. nesouhlas s prodejem částí p.p.č. 1331/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou za 
účelem zarovnání hranic 
O prodej části p.p.č. 1331/1 dílů A+B (případně pouze A) požádal pan P. B., r. 1956, 
bytem Jablonec nad Nisou, který vlastní navazující st.p.č. 1456/3, jejíž součástí je 
budova č.p. 4394, st.p.č. 6380, jejíž součástí je budova č.p. 5321, p.p.č. 1331/12, 
p.p.č. 1331/13 a p.p.č. 1331/14 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou.  O prodej těchto 
pozemků má zájem za účelem scelení s pozemky ve svém vlastnictví.  
Současně si o prodej této části pozemku požádali manželé P., r. 1950 a Z., r. 1950 
H., oba bytem Jablonec nad Nisou, vlastníci bytové jednotky v objektu č.p. 1614 na 
st.p.č. 1456/1, za účelem zahrady a zahradního sezení.  
 
Kolečka:  
Kancelář primátora – bez připomínek  
Kancelář tajemníka – nemám námitek  
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – bez připomínek  
Humanitní odbor – nedoporučuje s ohledem na připravovaný záměr výstavby nového 

objektu pro Základní uměleckou školu a DDM Vikýř a s ohledem na zachování co 
největší plochy pro volnočasové aktivity dětí a mládeže navštěvujících DDM Vikýř. 
Odbor stavební a životního prostředí – bez připomínek  
Stavební úřad – nesouhlas, není přístup z veřejné komunikace 
Odbor územního a hospodářského rozvoje   
oddělení územního plánování - z hlediska ÚP Jablonec nad Nisou pozemek zařazen 
mezi stabilizované plochy SC6 plochy smíšené obytné – centrální, z hlediska ÚP 
prodej možný, z důvodu připravovaného projektu NESOUHLAS 
Oddělení dotací - vzhledem k připravovanému projektu ZUŠ a Vikýře NESOUHLAS 
s prodejem. 
Oddělení investiční výstavby -  NESOUHLAS vzhledem k připravovanému projektu 
využití zahrady 
Odbor technický – souhlasíme za předpokladu, že záměr nebude v kolizi se záměry 
DDM Vikýř 
Městský architekt – s prodejem nesouhlasím 
Odbor ekonomiky - na celý pozemek je uzavřena nájemní smlouva č. 191-2010-
FaM/OMP s Domem dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, 
příspěvkovou organizací, za účelem vybudování víceúčelového hřiště s letní scénou, 
parkovou úpravou a herními prvky; nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
Zastupitelstvo města dne 22.9.2016 panu B. neschválilo prodej části p.p.č. 1331/1 o 
výměře cca 250 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou s tím, že město nemá zájem předmětnou 
část pozemku prodat z důvodu možného budoucího využití pro Dům dětí a mládeže 
Vikýř. 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 24.11.2020 
zastupitelstvu města neschválit prodej částí p.p.č. 1331/1 v k.ú. Jablonec nad 
Nisou. Důvodem je připravovaný projekt ZUŠ a DDM Vikýř. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Žádost pana B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Žádost manželů H. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B) 5. nesouhlas s prodejem části p.p.č. 745/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. 

Jablonec nad Nisou 
O prodej části pozemku za účelem parkování požádala spol. Ja – Ambulance s.r.o., 
IČ 282 51 849, se sídlem Na Výšině 3215/17, 46601 Jablonec nad Nisou. 
V navazujícím objektu Liberecká čp. 59 má ordinaci. 
V katastru nemovitostí je pozemek veden jako ostatní plocha, zeleň. 
 
Kolečka: 
Kancelář primátora – bez připomínek 
Kancelář tajemníka – nemám námitek 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – bez připomínek 
Humanitní odbor – bez připomínek 
Odbor stavební a životního prostředí – bez připomínek 
Odbor územního a hospodářského rozvoje  
oddělení územního plánování – parkování na vymezené části pozemku z hlediska ÚP 
možné, jedná se o stabilizované plochy SM4 Plochy smíšené městské, souhlasíme s 
dlouhodobým pronájmem. 
oddělení investiční výstavby - doporučujeme dlouhodobý pronájem, vlastnictví 
ponechat pro případné řešení křižovatky. 
Odbor technický – souhlas  
Městský architekt – s vybudováním parkoviště souhlasím. Doporučuji řešit 
pronájmem. Rozdrobení vlastnictví může komplikovat budoucí výstavbu. 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 8.12.2020 doporučil 
zastupitelstvu města neschválit prodej části p.p.č. 745/1 o výměře cca 150 m2 
v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem parkování. Důvodem nesouhlasu je 
ponechání pozemku jako rezervy pro budoucí řešení křižovatky.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B) 6. nesouhlas s prodejem celé, nebo části p.p.č. 1124/1 o výměře 3818 m2 
v k.ú. Proseč nad Nisou  
O prodej požádal pan J. U., r. 1978, bytem Liberec za účelem rozšíření zahrady a 
pěstování zeleniny.  
V katastru nemovitostí je pozemek veden jako trvalý travní porost.  
 
Kolečka: 
Kancelář primátora – bez připomínek 
Kancelář tajemníka – nemám námitek 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – bez připomínek 
Humanitní odbor – bez připomínek 
Odbor stavební a životního prostředí – bez připomínek 
Oddělení přírody a krajiny - s prodejem pozemku nesouhlasíme z těchto důvodů: 
pozemkem protéká bezejmenný vodní tok IDVT 10183586, který je významným 
krajinným prvkem ze zákona dle § 3 odst.1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochranně přírody a krajiny, a je chráněný před poškozováním a ničením, dále pak byl 

na tomto pozemku zaznamenán výskyt chřástala polního, který je silně ohroženým 
druhem dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. Zároveň je pozemek veden jako plocha veřejné 
zeleně a rozšíření zahrady za účelem pěstování ovoce a zeleniny by se neobešlo bez 
jejího oplocení a následného narušení využití plochy jako veřejné zeleně. 
Odbor územního a hospodářského rozvoje – souhlas s prodejem pouze části  
oddělení územního plánování – NESOUHLAS – pozemek p.č. 1124/1 v k.ú. Proseč 
nad Nisou je plochou VZ Plochy veřejných prostranství – zeleň, nelze využít na 
rozšíření zahrady s oplocením 
Odbor technický – souhlas  
Městský architekt – pro rekreační účely doporučuji principiálně spíše pronajímat. 
V budoucnu může být místo strategickým územím. 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 8.12.2020 
zastupitelstvu města neschválit prodej celé, nebo části p.p.č. 1124/1 o výměře 
3818 m2 v k.ú. Proseč nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je, že se dle územního 

plánu jedná o VZ – plochy veřejných prostranství.  
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


