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NÁVRH USN. ZM/N 3092
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s  c  h  v  a  l  u  j  e  
   výkup p.p.č. 810/180, 810/181, 810/183, 810/193, 810/195,

810/196, 810/197, 810/222, 810/223, 810/225, 810/242,
811/1, 811/2, 811/3, 811/4, 810/3, 810/4, 810/184, 810/194,
810/224, 810/259 a 810/276, včetně stavby komunikace
nacházející se na těchto pozemcích vše v k.ú. Proseč nad Nisou
od společnosti NATUR CZ s.r.o., Jánská 864/4, Liberec III-Jeřáb,
46007 Liberec, IČ 28679318 a insolvenčním správcem dlužníka
 Insolvenční správci, v.o.s., IČ 22800085, Na Mičánce 39,
160 00 Praha za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 70.000,- Kč na statutární město Jablonec nad Nisou s
tím, že před podpisem kupní smlouvy bude s vlastníky
navazujících objektů uzavřena dohoda vztahující se k opravám
komunikací.

B. n  e  s  c  h  v  a  l  u  j  e  
1. výkup p.p.č. 486/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou, z vlastnictví

ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800
Praha v této elektronické aukci, kdy nejnižší podání
je stanoveno na částku 237.000,- Kč.

2. výkup p.p.č. 810/5 v k.ú. Proseč nad Nisou. Důvodem
nesouhlasu je plánovaný prodej navazující p.p.č. 810/2.

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
tel.: 483 357 111, fax: 483 357 353, e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz



Důvodová zpráva
A)    výkup pozemků ve vlastnictví společnosti NATUR CZ spol.  s.r.o.,  Jánská   
864/4, Liberec III-Jeřáb, 46007 Liberec, IČ 28679318 o celkové výměře 6673 
m  2  
Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví  společnosti  NATUR CZ spol.  s.r.o.,  Jánská 
864/4, Liberec III-Jeřáb, 46007 Liberec, IČ 28679318.
Obyvatelé řadových domů, vzniklých z developerského projektu - řadové domy v 
ulici Horní na Horní Proseči zaslali Ing. Milanu Kouřilovi dopis (viz příloha).
Uvedli, že společnost NATUR CZ s.r.o.,  se dostala do insolvence a zanechala jim 
spoustu nedořešených záležitostí.  Největší problém pro ně představuje příjezdová 
komunikace  vedoucí  k jejich  domům.  Při  uzavírání  smluv  jim  všem bylo  ústně 
přislíbeno, že komunikaci převezme statutární město Jablonec nad Nisou, bohužel 
se tak do této doby nestalo a majetek společnosti je nyní předmětem dražby. 
Nyní  vznikl  problém,  že  by  se  komunikace  mohla  dostat  do  rukou  někoho 
nepovolaného, a tím by mohl být znemožněn příjezd k 50-ti rodinným domům.
Žádají  tímto město Jablonec nad Nisou, zda by jim bylo ochotno pomoci a tuto 
komunikaci si od insolvenčního správce (Insolvenční správci, v.o.s., se sídlem Na 
Míčance 39,160 OO Praha 6,  provozovna Hrnčířská 766/87,470 Ol  Česká Lípa) 
převzalo.
Pozemky  jsou  zatíženy  zástavním  právem  k  zajištění  pohledávky  do  výše 
44.980.000,-  Kč  po  dobu  do  31.12.2027  -  budoucích  pohledávek  a  dalších 
pohledávek do výše 67.470.000,- Kč po dobu do 31.12.2027 pro Equa bank a.s., 
Karolinská 661/4, Karlín a byl pro ně vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitých 
věcí  203  EX-  10530/2019  ze  dne  26.04.2019  a  exekuční  příkaz  k  prodeji 
nemovitých věcí 091EX- 00863/2019 ze dne 07.05.2019.

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 
 - komunikace zkolaudovány, je třeba vyjádření technického odboru
Stavební úřad – nesouhlas, na p.p.č.  810/1 je opěrná gabionová zeď, na kterou 
není vydáno dodatečné povolení změny stavby
Odbor územního a hospodářského rozvoje
oddělení územního plánování – dle ÚP se jedná o stabilizované plochy zastavěného 
území kategorie VK – plochy veřejných prostranství – komunikace. 
Oddělení investiční výstavby -  neuvažujeme v budoucnu s potřebou využití těchto 
ploch. Upozorňujeme ale, že chodníky a komunikace nejsou provedeny v souladu 
s Technickými  podmínkami  a  zcela  jistě  vygenerují  potřebu  rekonstrukce 
zpevněných ploch včetně opěrných zdí.
Odbor technický – nesouhlas. Situace kolem firmy Natur je opravdu nešťastná a 
těch lidí je mi líto, ale nemohu doporučit, aby město komunikace převzalo.
Celá stavba komunikace je v žalostném stavu. Brutálně se na této stavbě šetřilo a 
ošizené je snad úplně vše od konstrukčních vrstev po povrchy.
Už tak ošizené a poddimenzované komunikace z betonových dlažeb, byly následně 
pojížděny těžkou technikou v době další výstavby rodinných domů a už tehdy došlo 
k jejich poškození.
V případě, že by město tyto komunikace v tomto stavu převzalo, vystavuje se riziku, 
že v brzké době dojde k jejich dožití  a  bude nutné zafinancovat  jejich celkovou 
rekonstrukci.



Městský  architekt –  nejsem  schopen  posoudit  finanční  stránku  věci,  riziko 
plynoucí  ze  zatížení  zástavním  právem.  Město  by  mělo  příjezdové  komunikace 
vlastnit, souhlasím

Výbor  pro  hospodaření  s majetkem  města  doporučil  dne  19.5.2020  zpracovat 
odborný posudek na technický stav komunikace a oslovit insolvenčního správce.
Insolvenční správce nyní požaduje, aby město upřesnilo, o které pozemky má zájem 
a aby tím mohlo být zahájeno další řízení. 
Navrhuje,  aby  město  odkoupilo  p.p.č.  810/180,  810/181,  810/183,  810/193, 
810/195,  810/196,  810/197,  810/222,  810/223,  810/225,  810/242,  811/1, 
811/2,  811/3,  811/4,  810/1,  810/3,  810/4,  810/184,  810/194,  810/224, 
810/259, 810/276 vše v k.ú. Proseč nad Nisou.

Kolečko – návrh insolvenčního správce (včetně p.p.č. 810/1) : 
Kancelář primátora – bez připomínek
Kancelář tajemníka – nemám námitek
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – bez připomínek
Humanitní odbor – bez připomínek
Odbor stavební a životního prostředí
Oddělení dopravní a silniční - komunikace umístěná na p.č. 810/195, 810/196, 
810/197,  810/180,  810/181,  810/183,  810/260,  810/242,  810/222  je  řádně 
zkolaudována.  Komunikace  na  částech  p.č.  811/4  a  810/276  je  v  předčasném 
užívání. Součástí kolaudací nebyla opěrná zeď na p.č. 810/1. 
Upozorňujeme,  že  gabionová  zeď  svým  provedením  ohrožuje  bezpečnost 
komunikace, a kvalitu stavby komunikace (tato část zkolaudována v roce 2010 a 
2011). Dále  upozorňujeme  na  vytékání  srážkových  vod  na  MK  Horní. 
Předložen byl odborný posudek znaleckého  ústavu,  s  jehož  závěry  se  silniční  

správní úřad ztotožňuje.
Stavební úřad - nesouhlas s koupí pozemku p.p.č. 810/1, kde je opěrná gabionová 
zeď. Na opěrnou gabionovou zeď není vydáno dodatečné povolení změny stavby 
Oddělení  životního  prostředí -  upozorňujeme,  že  u  pozemků  p.p.č.  810/1  a 
810/259, které jsou vedeny v katastru nemovitostí  jako orná půda, bude nutné 
vynětí ze ZPF a změna kultury na ostatní plocha – ostatní komunikace. U pozemku 
p.p.č. 810/1 je možnost odstranění gabionové zdi a uvedení pozemku do původního 
stavu.
Odbor územního a hospodářského rozvoje
Oddělení územního plánování – dle ÚP se jedná o stabilizované plochy zastavěného 
území  kategorie  VK  –  plochy  veřejných  prostranství  –  komunikace  a  částečně 
kategorie BP2 – plochy bydlení – venkovské.
Oddělení investiční výstavby -  neuvažujeme v budoucnu s potřebou využití těchto 
ploch. Upozorňujeme ale, že chodníky a komunikace nejsou provedeny v souladu 
s Technickými  podmínkami  a  zcela  jistě  vygenerují  potřebu  rekonstrukce 
zpevněných ploch včetně opěrných zdí (toto je shodné stanovisko s tím, které bylo 
již jednou vydané, za OIV nedochází k žádným změnám).
Odbor  technický  –  na  základě  odborného  posudku  zpracovaného  znaleckým 
ústavem,  který  vyhodnotil  stavbu  komunikace  jako  rizikovou,  nemůžeme  tuto 
stavbu doporučit k převzetí. (Viz závěry odborného posudku znaleckého ústavu ze 
dne 13.7.2020).  Předmětem posouzení  není gabionová zeď,  vykazující  poruchy a 
deformace, jelikož není součástí komunikace, ale drží soukromé pozemky. Na stav 
zdi by se tak musel nechat zpracovat další odborný posudek.
Městský architekt – nejsem schopen posoudit finanční stránku věci, resp. riziko 
plynoucí ze zatížení zástavním právem. Město by nicméně příjezdové komunikace 
vlastnit mělo, s prodejem souhlasím.



Insolvenční správce sdělil, že p.p.č. 810/1 včetně gabionové zdi nebude předmětem 
převodu na město a je  prodána společnosti  Bagro  -  Trans s.r.o.,  Rybízová 275, 
Liberec XXXI-Krásná Studánka, 46001 Liberec.

Výbor  pro  hospodaření  s majetkem  města  doporučil  dne  26.1.2021 
zastupitelstvu  města  schválit  výkup  p.p.č.  810/180,  810/181,  810/183, 
810/193,  810/195,  810/196,  810/197,  810/222,  810/223,  810/225, 
810/242,  811/1,  811/2,  811/3,  811/4,  810/3,  810/4,  810/184,  810/194, 
810/224, 810/259 a 810/276, včetně stavby komunikace nacházející se na 
těchto pozemcích vše v k.ú. Proseč nad Nisou od společnosti NATUR CZ s.r.o., 
Jánská 864/4, Liberec III-Jeřáb, 46007 Liberec, IČ 28679318 a insolvenčním 
správcem dlužníka  Insolvenční správci, v.o.s., IČ 22800085,  Na Mičánce 39, 
160 00 Praha za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 70.000,-  Kč na 
statutární město Jablonec nad Nisou s tím, že před podpisem kupní smlouvy 
bude  s vlastníky  navazujících  objektů  uzavřena  dohoda  vztahující  se  k 
opravám komunikací.

p.p.č. 810/1 s gabionovou zdí, 
která není předmětem převodu



.























B) 1. neschvaluje výkup  p.p.č. 486/3 o výměře 178 m  2    v     k.ú. Jablonec nad   
Nisou
ČR  -  Úřadu  pro  zastupování  státu  ve  věcech  majetkových,  Rašínovo  nábřeží 
390/42, Nové Město, 128 00 Praha, IČ 69797111 zaslal městu dopis s informací o 
plánovaném prodeji výše uvedeného pozemku. 
Na  pozemku  se  nachází  vzrostlý  javor  babyka,  pozemek  je  neoplocený,  volně 
přístupný. K pozemku je přístup po zpevněné obecní cestě. Části pozemku slouží 
pro výjezd a vjezd ke garážím.
Prodej pozemku bude realizován formou elektronické aukce dne 23.2-24.2.2021 za 
cenu 237.000,- Kč, tj. 1.331,- Kč/m2.

Pozemek je zatížen služebností na umístění podzemního energetického vedení NN 
pro společnost ČEZ Distribuce, a. s. 
V katastru nemovitostí je pozemek veden jako ostatní plocha, manipulační plocha. 

Úřad pro  zastupování  s majetkem státu  tento  pozemek  již  městu  nabízel  v roce 
2019. Zastupitelstvu města ze dne 10.6.2019 usnesením č. 119/2019/B/2 výkup 
neschválilo. Důvodem nesouhlasu byla nepotřebnost pozemku.

Kolečko: 
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 dopravní a silniční - upozorňujeme, že přes pozemek jsou vedeny 
zpevněné přístupy a příjezdy do garáží
Odbor územního a hospodářského rozvoje
Oddělení územního plánování –  SOUHLAS – z hlediska ÚP Jablonec nad Nisou se 
jedná  o  stabilizovanou  plochu  BM4  Plochy  bydlení  –  městské,  zvážit  potřebu 
výkupu přístupu k soukromým garážím městem 
Oddělení  dotací –  z pohledu dotací  souhlas,  jinak s ohledem na budoucí  využití 
pozemku městem
Oddělení investiční výstavby - souhlas s výkupem, pozemek je určen pro dokončení 
rekonstrukce chodníku. Termín realizace není znám.
Odbor technický – nedoporučujeme, pro město je pozemek nepotřebný
Městský architekt – souhlas

Návrh: 
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 26.1.2021 doporučuje:
1)   Zastupitelstvu města  schválit  záměr výkupu p.p.č. 486/3 v     k.ú.  Jablonec nad   
Nisou,  z  vlastnictví  ČR -  Úřadu pro  zastupování  státu  ve  věcech  majetkových,  IČ 
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha.

2) Zastupitelstvu města  svěřit  radě města rozhodnutí  o nabytí p.p.č. 486/3 v k.ú. 
Jablonec  nad  Nisou,  z vlastnictví  ČR  -  Úřadu  pro  zastupování  státu  ve  věcech 
majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha.

3) Radě města schválit maximální kupní cenu za výkup p.p.č. 486/3 v k.ú. Jablonec 
nad Nisou z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha.

4)  Radě  města  pověřit  primátora  města RNDr.  Jiřího  Čeřovského  účastí  na 
elektronické  aukci  na  prodej  majetku  p.p.č.  486/3  v k.ú.  Jablonec  nad  Nisou 



vyhlašované  ČR  -  Úřadem  pro  zastupování  státu  ve  věcech  majetkových,  IČ 
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha.

Výbor  pro  hospodaření  s majetkem  města  doporučil  dne  26.1.2021 
zastupitelstvu města neschválit výkup p.p.č. 486/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou, 
z vlastnictví  ČR -  Úřadu pro zastupování  státu ve věcech majetkových, IČ 
69797111,  se  sídlem  Rašínovo  nábřeží  390/42,  12800  Praha  v této 
elektronické aukci, kdy nejnižší podání je stanoveno na částku 237.000,- Kč. 





B) 2. nesouhlas s   výkupem p.p.č. 810/5 o výměře 1276 m  2   v     k.ú. Proseč nad   
Nisou
Vlastník pozemku, kterým je společnost ATS INVEST s.r.o. - Rybná 669/4, Staré 
Město, 11000 Praha IČ 26026589 nabídla statutárnímu městu pozemek k prodeji 
za cenu 100,- Kč/m2.
V katastru nemovitostí je pozemek veden jako orná půda. 

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  –  pozemek  je  součástí  lokálního 
biokoridoru  v  plochách  SK  Plochy  smíšené  krajinné,  navazuje  na  další 
nezastavitelné, ale také část zastavitelné plochy BP2.75 v majetku města.
Oddělení investiční výstavby - SOUHLAS s výkupem, OIV v dané lokalitě neuvažuje 
s investiční výstavbou
Odbor  technický –  výkup  nedoporučujeme.  Souhlas  v  případě,  že  by  se  v 
budoucnu uvažovalo s odprodejem společně s ppč. 810/2, která je zastavitelná. V 
současné době SMJN tento pozemek nepotřebuje.
Městský architekt - souhlas

Výbor  pro  hospodaření  s majetkem  města  doporučil  dne  9.2.2021 
zastupitelstvu města neschválit výkup p.p.č. 810/5 v k.ú. Proseč nad Nisou. 
Důvodem nesouhlasu je plánovaný prodej navazující p.p.č. 810/2.






