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NÁVRH USN. ZM/N 3078
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e
uzavření dohody o uznání dluhu s panem J L

, bytem: Mladá Boleslav a
paní J L , bytem:

Mladá Boleslav, a to na pohledávku
ve výši 1.523.684 Kč, která vznikla z titulu uhrazení nákladů
na demolici části domu p.č. 711 v ul. Smetanova, Jablonec
nad Nisou, na základě rozhodnutí Magistrátu města Jablonec
nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad
ze dne 22.1.2018, sp. zn. 48/2018/SÚ/FU, č j. 4976/2018.
Součástí dohody o uznání dluhu bude i ujednání o jeho uhrazení
měsíčními splátkami ve výši 50.000,- Kč, a to pod ztrátou výhody
splátek.
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Jednání ZM Jablonec nad Nisou dne 21.1.2021

Bod jednání: Dohoda o uznání dluhu a povolení splátek - pohledávka z titulu nařízené demolice části 
domu č.p. 711 v ul. Smetanova

Důvodová zpráva:

Na základě rozhodnutí Magistrátu města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, 
stavebního úřadu, z dne 22.1.2018, sp. zn. 48/2018/SÚ/FU, č j. 4976/2018 o neodkladném odstranění 
částí stavby (dále jen „Rozhodnutí“) bylo nařízeno vlastníkům stavby čp. 711/27 v ul. Smetanova 
(p.a.pí. L) provést stavební práce ve formě zajištění, resp. odstranění částí předmětné stavby, neboť ta 
byla posouzena stavebním úřadem a vypracovaným statickým posudkem jako ohrožující životy či 
zdraví osob nebo zvířat (§ 135 odst. 1 stavebního zákona).
Dotčená stavba čp. 711, Smetanova 27, Jablonec nad Nisou, jež je součástí pozemku p. 325/2 v 
katastrálním území Jablonec nad Nisou byla v rozhodné době ve vlastnictví – SJM L. J. a L J. (dále jen 
„Stavba“).  
 S ohledem na skutečnost, že vlastníci Stavby zůstali vůči rozhodnutím a výzvám stavebního úřadu 
nečinní, ten podle § 135 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
„stavební zákon“), nařídil stavebnímu podnikateli: spol. ZEPS s.r.o., IČO: 28688651, Lindava č.p. 84, 
Cvikov, 471 58 Lindava, neodkladné odstranění části stavby domu čp. 711, ul. Smetanova, Jablonec nad 
Nisou, a to v rozsahu a za podmínek stanovených tímto Rozhodnutím.

Shora označený stavební podnikatel nařízené nedokladné odstranění Stavby dle Rozhodnutí provedl a 
následně v souladu s § 135 odst. odst. 6 věta druhá stavebního zákona uplatnil fakturou vystavenou dne 
22.3.2018 tyto náklady na vás jakožto vlastnících předmětné Stavby. Tyto náklady nebyly však vlastníky 
nemovitosti spol. ZEPS s.r.o. uhrazeny a uhradilo je v rozsahu níže uvedeném dle citovaného 
ustanovení stavebního zákona následně statuární město Jablonec nad Nisou (Město), které vede tuto 
pohledávku za vlastníky.
Spolu s náklady za vlastní odstranění části Stavby stavebním podnikatelem (ZEPS s.r.o.) vznikly 
statutárnímu městu Jablonec nad Nisou další náklady vynaložené na neodkladné odstranění části 
dotčené Stavby a na nutné zabezpečovací práce s tímto odstraněním související, jež nese taktéž vlastník 
stavby (§ 135 odst. 6 věta první stavebního zákona).

Město několikrát písemně vyzvalo k úhradě dotčených nákladů ve skladbě a o celkové výši dle níže 
uvedeného rozkladu pohledávky. Dne 23.10.2018 byla uhrazena vlastníky Stavby co do nárokovaných 
nákladů částka ve výši 1.000.000,- Kč. Nadále však město eviduje za manž. L. pohledávku ve výši 
1.523.683,75 Kč, kterou vlastníci prostřednictvím svého právního zástupce sporovali, resp. neuhradili.

Pro shrnutí uvádím, že Město vynaložilo za vlastníky nemovitosti tyto náklady na neodkladné 
odstranění části Stavby a na nutné zabezpečovací práce:
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1. Úhrada části nákladů ve výši 1.056.544,59,- Kč za neodkladné odstranění části Stavby čp. 711, 
Smetanova 27, Jablonec nad Nisou dle Rozhodnutí zhotoviteli spol. ZEPS s.r.o., IČO: 
28688651, Lindava č.p. 84, Cvikov, 471 58 Lindava. Uhrazeno dne 12.4.2018 spol. ZEPS s.r.o.

2. Úhrada zbývající části nákladů ve výši 1.126.765,16,- Kč za neodkladné odstranění části Stavby 
čp. 711, Smetanova 27, Jablonec nad Nisou dle Rozhodnutí zhotoviteli spol. ZEPS s.r.o., IČO: 
28688651, Lindava č.p. 84, Cvikov, 471 58 Lindava. Uhrazeno dne 15.7.2019 spol. ZEPS s.r.o. 
dle Dohody o narovnání (faktura zhotovitele vystavena na 1.243.449,49 Kč po odečtení 
dobropisu zhotovitele vy výši 116.684,33 Kč, tj. celkem Městem uhrazeno jako zbývající část 
zhotoviteli 1.126.765,16,- Kč)

3. Úhrada nákladů ve výši 30.500,- Kč za práce spojené vykonáváním technického dozoru 
„Neodkladné odstranění části stavby č.p. 711/27, Smetanova 27 Jablonec nad Nisou“ Ing. 
Jiřímu Čermákovi, IČO: 16431154, Dělnická 369, 468 01, Jablonec nad Nisou. Uhrazeno dne 
9.5.2018 Ing. Čermákovi.

4. Úhrada nákladů ve výši 17.400,- Kč za vypracování statického posudku objektu domu 
Smetanova 711, Jablonec nad Nisou Ing. Aleši Vackovi, IČO: 15684644, Vzdušná 2100/3, 466 
01 Jablonec nad Nisou. Uhrazeno 22.2.2018 Ing. Vackovi.

5. Úhrada dodatečných nákladů ve výši 3.900,- Kč za činnost statika při posuzování objektu domu 
Smetanova 711, Jablonec nad Nisou Ing. Aleši Vackovi, IČO: 15684644, Vzdušná 2100/3, 466 
01 Jablonec nad Nisou. Uhrazeno 21.3.2018 Ing. Vackovi.

6. Úhrada nákladů ve výši 14.624,- Kč za zpracování Statického posudku stavu objektu domu 
Smetanova 711, Jablonec nad Nisou vč. odborného dohledu při realizaci spol. AGRAL PLAST 
spol. s r.o., IČO: 49097482, Chrastavská 46, 460 01 Liberec. Uhrazeno 21.2.2018 spol. AGRAL 
PLAST spol. s r.o.

7. Úhradu nákladů ve výši 101.917,-Kč a 16.214,- Kč za zabezpečení komunikace DZ – havarijní 
stav objektu Smetanova ul. č. 27, Jablonec nad Nisou spol. Technické služby Jablonec nad 
Nisou, s.r.o., 25475509, Souběžná 7, 466 01 Jablonec nad Nisou. Uhrazeno dne 21.5.2018 na 
základě souhrnné faktury ve výši 118.131,- Kč spol. Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

8. Úhradu nákladů ve výši 32.390,- Kč za zabezpečení příjezdové komunikace v souvislosti 
s pracemi při odstraňování části Stavby Smetanova ul. č. 27, Jablonec nad Nisou spol. 
Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., 25475509, Souběžná 7, 466 01 Jablonec nad 
Nisou. Uhrazeno dne 23.5.2018 spol. Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

9. Úhradu nákladů ve výši 3630,- Kč za provedení kontroly stavebně technického stavu 
podokapní římsy, kontrola opadávající omítky na uliční fasádě u objektu Smetanova 27, čp. 711, 
Jablonec nad Nisou spol. Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., 25475509, Souběžná 7, 
466 01 Jablonec nad Nisou. Uhrazeno dne 6.2.2018 spol. Technické služby Jablonec nad Nisou, 
s.r.o.

10. Úhradu nákladů ve výši 834,- Kč za přistavení plošiny pro zajištění posouzení statiky objektu 
Smetanova 27, čp. 711, Jablonec nad Nisou dne 2.1.2018 spol. Technické služby Jablonec nad 
Nisou, s.r.o., 25475509, Souběžná 7, 466 01 Jablonec nad Nisou. Uhrazeno dne 18.1.2018 spol. 
Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

11. Úhradu nákladů ve výši 834,- Kč za přistavení plošiny pro zajištění posouzení statiky objektu 
Smetanova 27, čp. 711, Jablonec nad Nisou ve dnech 11-12.1.2018 spol. Technické služby 
Jablonec nad Nisou, s.r.o., 25475509, Souběžná 7, 466 01 Jablonec nad Nisou. Uhrazeno dne 
18.1.2018 spol. Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

V souhrnu byli tedy náklady vynaložené statutárním městem Jablonec nad Nisou na neodkladné 
odstranění části Stavby a na nutné zabezpečovací práce dle Rozhodnutí ve výši 2.523.683,75 Kč.
Co do celkové výše nákladů výše uvedených bylo manž. L. uhrazeno dne 23.10.2018 celkem 1.000.000 
Kč. Ve zbývajícím rozsahu částky 1.523.683,75 Kč Město stále eviduje pohledávku za manž. L.
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Oddělení právní vedlo prostřednictvím vedoucího několik jednání s advokátem protistrany, kdy 
prokazovalo důvodnost a výši nároku Města. V prosinci tohoto roku původní vlastníci stavby 
akceptovali prostřednictvím svého právního zástupce výši pohledávky a požádali o její uhrazení formou 
splátek ve výši 50.000 Kč měsíčně, což činí celkově 31 měsíčních splátek při ztrátě výhody splátek 
v případě prodlení, byť jen s jednou.

za statutární město Jablonec nad Nisou 
 Jiří Kučera 
vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek 
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Dohoda o uznání dluhu
ev.č. 

uzavřená ve smyslu ust. §2053 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi 
účastníky:

Statutární město Jablonec nad Nisou, IČO: 262 340
se sídlem Mírové nám. 3100/19, Jablonec n. N.,
zastoupené RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem 
(dále jen „věřitel“)

a

J. L., 
bytem: Mladá Boleslav

J. L., 
bytem: Mladá Boleslav 

(dále jen „dlužníci“)

I.
Důvod a uznání dluhu

1. Na základě rozhodnutí Magistrátu města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, 
stavebního úřadu, z dne 22.1.2018, sp. zn. 48/2018/SÚ/FU, č j. 4976/2018 o neodkladném odstranění 
částí  stavby  (dále  jen  „Rozhodnutí“)  bylo  podle  §  135  odst.  3  zák.  č.  183/2006  Sb.,  o  územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), nařízeno stavebnímu podnikateli: spol. ZEPS 
s.r.o., IČO: 28688651, Lindava č.p. 84, Cvikov, 471 58 Lindava, neodkladné odstranění části stavby 
domu čp. 711, ul. Smetanova, Jablonec nad Nisou, a to v rozsahu a za podmínek stanovených tímto 
Rozhodnutím. Dotčená stavba čp. 711, Smetanova 27, Jablonec nad Nisou, jež je součástí pozemku p. 
325/2 v katastrálním území Jablonec nad Nisou (dále jen „Stavba“) byla v rozhodné době ve vlastnictví 
dlužníků. Shora označený stavební podnikatel nařízené nedokladné odstranění Stavby dle Rozhodnutí 
provedl a následně v souladu s § 135 odst.  odst.  6 věta druhá stavebního zákona uplatnil  fakturou 
vystavenou dne 22.3.2018 tyto náklady na dlužnících jakožto vlastnících předmětné Stavby. Předmětné 
náklady  však  nebyly  ze  strany  dlužníků  spol.  ZEPS  s.r.o.  uhrazeny  a  uhradilo  je  v  rozsahu  níže 
uvedeném dle citovaného ustanovení stavebního zákona následně statuární město Jablonec nad Nisou 
(Město) označené v této dohodě jako věřitel.
Spolu  s  náklady  za  vlastní  odstranění  části  Stavby  stavebním  podnikatelem  (ZEPS  s.r.o.)  vznikly 
statutárnímu  městu  Jablonec  nad  Nisou  další  náklady  vynaložené  na  neodkladné  odstranění  části 
dotčené Stavby a na nutné zabezpečovací práce s tímto odstraněním související, jež nese taktéž vlastník 
stavby (§ 135 odst. 6 věta první stavebního zákona).

2. Věřitel v souhrnu uhradil za dlužníky náklady vynaložené za neodkladné odstranění části Stavby a na 
nutné  zabezpečovací  práce  dle  Rozhodnutí  v  celkové  výši  2.523.683,75  Kč.  Tyto  náklady  jsou 
podložené účetními doklady a taktéž znaleckým posudkem Ing. Renaty Klímové č.191/18-2706 ze dne 
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14.1.2019. Co do celkové výše pohledávky uhradili dlužníci dne 23.10.2018 částku ve výši 1.000.000, - 
Kč (slovy: jeden milion korun českých).
.
3. Celková výše zbývající části dluhu dlužníků, tj. pana J. L., bytem Mladá Boleslav a J. L.,  
bytem Mladá Boleslav, činí ke dni podpisu této dohody 1.523.683,75,- Kč (slovy: jeden milion pět set 
dvacet tři tisíc šest set osmdesát tři korun českých sedmdesát pět haléřů). Uvedená dlužná částka je vč. DPH, které 
věřitel  k příslušným nákladům uhradil.  Věřitel  a  dlužníci  se  souhlasně dohodli  zaokrouhlit  dlužnou 
částku na celé koruny, celková dlužná částka tak po zaokrouhlení činí 1.523.684,- Kč (jeden milion pět set 
dvacet tři tisíc šest set osmdesát čtyři korun českých).

4. Dlužníci tímto výslovně prohlašují, že svůj dluh vůči věřiteli uznávají co do důvodu i výše 
dlužné částky.

II.
Způsob úhrady dluhu

 
5. Věřitel a dlužníci se vzájemně dohodli, že dlužná částka ve výši 1.523.684,- Kč (slovy: jeden milion pět set 
dvacet tři tisíc šest set osmdesát čtyři korun českých) bude uhrazena prostřednictvím 31 pravidelných měsíčních 
splátek, kdy prvních 30 splátek bude ve výši 50.000,- Kč, a poslední 31. splátka bude činit 23.684,- Kč. 
Splátky budou hrazeny převodem na účet věřitele č. 19-121451/0100, var. symbol 00262340, a to vždy 
do posledního dne příslušného měsíce, případně v hotovosti na pokladně věřitele, a to až do úplného 
uhrazení dluhu. Strany se dohodly, že první splátka bude uhrazena do konce měsíce ledna 2021.
Toto  ujednání  nevylučuje  zaslání  jednorázové  vyšší  splátky,  případně  dřívější  splacení  dluhu  dle 
dlužníkovy finanční situace.

III.
Ztráta výhody splátek

6. Dlužník je si vědom skutečnosti,  že pokud neuhradí jednu splátku svého dluhu řádně a včas ve 
stanoveném termínu,  stane  se  splatným zbytek  jeho  dluhu,  který  bude  vymáhán soudně  s tím,  že 
dlužník ponese veškeré náklady s řízením spojené.

IV.
Další ujednání

7.  Uzavření této dohody bylo dne 21. ledna 2021 ve smyslu zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, schváleno Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou (ZM/XY/2021).
8. Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž dlužníci obdrží po dvou vyhotoveních a 
jedno vyhotovení věřitel.
9. Tato dohoda nabývá platnosti a stává se právně účinnou dnem podpisu účastníků.
10. Obě strany si dohodu přečetly, souhlasí s jejím textem bez výhrad, a dále prohlašují, že ji neuzavřely 
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a proto ji na základě projevu svobodné a pravé vůle takto  
podepsaly.
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V Jablonci nad Nisou dne   . 1. 2021                           V XY…………dne …………………….

____________________________ _______________________________________
                 za věřitele                                                                                    dlužníci

          RNDr. Jiří Čeřovský                                             J. L.                             J. L.  
            primátor města
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