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NÁVRH USN. ZM/N 3082
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e
1. prodej části p.p.č. 1281/4, geometrickým plánem

nově označené jako p.p.č. 1281/9 o výměře 89 m2 v
k.ú. Jablonec nad Nisou pro paní I S

Jablonec
nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 18.800,- Kč.

2. prodej p.p.č. 323/19, p.p.č. 323/20, p.p.č. 3020 vše v
k.ú. Jablonec nad Nisou společnosti VARE elektro, s.r.o.,
IČ 18385664, se sídlem Pasecká 1229/3, 46602 Jablonec
nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 1.186.840,- Kč včetně DPH.

B. n e s c h v a l u j e
1. prodej části p.p.č. 976/3 v k.ú. Rýnovice. Důvodem

nesouhlasu je vyhotovená projektová dokumentace s tím,
že předmětná část bude dotčena chodníkem.

2. prodej části p.p.č. 1451/1 o výměře cca 100 m2 v
k.ú. Jablonec nad Nisou (celková výměra 301 m2)
za účelem zahrady. Důvodem nesouhlasu je udržitelnost
dotace do 31.12.2028.

3. prodej p.p.č. 60/1 o výměře 127 m2 v k.ú. Rýnovice.
Důvodem nesouhlasu je plánovaná revitalizace a nesoulad
s územním plánem.

4. prodej části p.p.č. 692/1 v k.ú. Rýnovice. Důvodem
je možné rozšíření a úprava komunikace, zimní údržba a
vymezení plochy jako veřejné prostranství - komunikace.

5. prodej p.p.č. 1864 v k.ú. Jablonecké Paseky. Důvodem
je stanovisko městského architekta.
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Důvodová zpráva

A) 1. prodej části p.p.č.  1281/4, geometrickým plánem nově označené jako 
p.p.č. 1281/9 o výměře 89 m  2   v     k.ú. Jablonec nad Nisou   
Paní I. S., bytem Jablonec nad Nisou je vlastníkem p.p.č. 1282/5, st.p.č. 5778, jejíž 
součástí je objekt čp. 4273 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. 

Paní S. i  předchozí vlastníci (její  rodiče)  měli ke svým nemovitostem dlouhodobě 
oplocenu i část p.p.č. 1281/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou. 
V současné době dlouhodobě řeší oddělení právní a veřejných zakázek soudní spor 
na vydržení  pozemku. Před dalším soudním jednáním došlo k dohodě s paní S., 
která souhlasí s tím, že by předmětnou část od města odkoupila.  

Dle  orientačního  ceníku  je  cena  za  prodej  pozemku  v případě,  že  se  jedná  o 
vypořádání do 100 m2 stanovena ve výši 200,- Kč/m2.

Výbor pro  hospodaření  s majetkem  města  doporučil  dne  24.11.2020 
zastupitelstvu města  prodej části p.p.č. 1281/4, geometrickým plánem nově 
označené jako p.p.č. 1281/9 o výměře 89 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro 
paní I. S., r. 1977, bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní 
cenu ve  výši  18.800,-  Kč (tj.  200,-  Kč/m2 +  náklady  na vyhotovení  kupní 
smlouvy 1.000,- Kč). 







A) 2. prodej p.p.č. 323/19 o výměře 311 m  2  , p.p.č. 323/20 o výměře 373 m  2   a   
p.p.č. 3020 o výměře 56 m  2   (o celkové výměře 740 m  2  ) vše v k.ú. Jablonec nad   
Nisou za účelem zahrady, která navazuje na jejich pozemky 
O prodej pozemků požádala společnost VARE elektro, s.r.o., IČ 18385664, se sídlem 
Pasecká 1229/3, 46602 Jablonec nad Nisou, která je vlastníkem navazující p.p.č. 
322/1, p.p.č. 322/2, p.p.č. 322/3, st.p.č. 931, jejíž součástí je stavba bez čp/če, 
st.p.č. 3020, jejíž součástí je stavba č.p. 2411, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou.

Historie:
Byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní a o nájmu nemovitých věcí č. 730-
2016-OE/OMP ze dne 4.11.2016 na prodej a pronájem celých p.p.č. 323/19, p.p.č. 
323/20 a p.p.č. 3020 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, se společností VARE elektro, 
s.r.o.,  IČ  18385664,  se  sídlem  Pasecká  1229/3,  46602  Jablonec  nad  Nisou,  za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši  925.000,-  Kč včetně DPH + náklady za 
vyhotovení  kupní  smlouvy 2.000,-  Kč s tím,  že společnost  VARE elektro,  s.r.o.  na 
p.p.č. 322/1, p.p.č. 322/2, p.p.č. 322/3, st.p.č. 931, st.p.č. 3020 vše v k.ú. Jablonec 
nad Nisou, ve svém vlastnictví  zrealizuje stavbu v souladu s investičním záměrem 
představeným při výběrovém řízení dne 1.12.2015 a požádá o vydání kolaudačního 
rozhodnutí (souhlasu) na p.p.č. 322/1, p.p.č. 322/2, p.p.č. 322/3, st.p.č. 931, st.p.č. 
3020 vše v k.ú.  Jablonec nad Nisou,  nejdéle do 31.12.2019 nebo do tohoto  data 
kupující předá písemné oznámení o dokončení stavby a zahájení užívání stavby.
 Výše uvedená smlouva mimo jiné obsahovala v části nájemní ujednání, že do doby 
kolaudace stavby nebo do doby zahájení užívání stavby budou p.p.č. 323/19, p.p.č. 
323/20  a p.p.č.  3020 vše  v  k.ú.  Jablonec  nad Nisou  v  nájmu společnosti  VARE 
elektro,  s.r.o.,  za  účelem staveniště,  s  tím,  že  nájemné je  stanoveno  ve  výši  35,- 
Kč/m2/rok + DPH a 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.
Smlouva obsahovala jako zásadní odkládací podmínku, kdy vlastní smlouva kupní 
bude uzavřena se společností VARE elektro, s.r.o., IČ 18385664, se sídlem Pasecká 
1229/3,  46602  Jablonec  nad  Nisou,  až  po  prokazatelném  podání  žádosti  o 
kolaudační  rozhodnutí  (souhlas)  se  stavbou  na  p.p.č.  322/1,  p.p.č.  322/2,  p.p.č. 
322/3,  st.p.č.  931,  st.p.č.  3020  vše  v  k.ú.  Jablonec  nad  Nisou,  (kopie  žádosti 
opatřená podacím razítkem místně a věcně příslušného úřadu), nebo po písemném 
oznámení o dokončení stavby a zahájení jejího užívání. Tato podmínka bude muset 
být  splněna  nejpozději  do  31.12.2019.  Pokud  nebude  tato  podmínka  splněna  do 
tohoto termínu, smlouva bez dalšího následující den zaniká.  

Jelikož společnost Vare elektro, s.r.o. žádný z těchto dokumentů nedodala, 
výše uvedená smlouva dne 31.12.2019 zanikla. Stavba dosud nebyla zahájena. 

Kolečka k prodeji : 
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 - na pozemcích se nachází množství vzrostlé 
hodnotné  zeleně  (převážně  lípy)  a  pozemky  v  podstatě  nelze  využít  k  žádným 
účelům.  V  zájmu  orgánu  ochrany  přírody  je  ponechání  dřevin  na  místě,  bez 
jakýchkoliv stavebních zásahů v jejich okolí.
Odbor  územního  a  hospodářského  rozvoje –  souhlas  s pronájmem  o  co 
společnost původně žádala-proč prodej



Jedná se o stabilizované plochy zastavěného území kategorie SC4 a ty umožňují 
funkce a činnosti, viz příloha
Odbor technický – souhlas
Městský architekt – souhlas s prodejem, za podmínky předložení a odsouhlasení 
zastavovací studie

Dle  znaleckého  posudku  zpracovaného  Ing.  Zdeňkem  Millerem  je  cena  obvyklá 
stanovena na částku 1.180.000,- Kč, tj. cca 1.595,- Kč/m2.

Výbor  pro  hospodaření  s majetkem  města  doporučil  dne  8.12.2020 
zastupitelstvu města schválit prodej p.p.č. 323/19, p.p.č. 323/20, p.p.č. 3020 
vše v k.ú. Jablonec nad Nisou společnosti VARE elektro, s.r.o., IČ 18385664, 
se  sídlem  Pasecká  1229/3,  46602  Jablonec  nad  Nisou,  za  vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 1.186.840,- Kč včetně DPH (tj.  cca 1.595,- 
Kč/m2 + náklady za vyhotovení kupní smlouvy 2.000,- Kč







B)  1.  nesouhlas  s  prodejem části  p.p.č.  976/3 o  výměře  cca  11 m  2   v     k.ú.   
Rýnovice
O prodej pozemku požádal pan J. B., r. 1954, bytem Jablonec nad Nisou za účelem 
narovnání chyby při směně z roku 2008 a přisloučení k jeho p.p.č. 59/1 (v katastru 
nemovitostí veden jako zahrada).

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 – z hlediska ÚP Jablonec nad Nisou 
se  jedná  o  součást  zastavitelné  plochy  pro  bydlení  BM2.25  Plochy  -  bydlení 
městské,  kde  se  řeší  zpracování  zastavovací  studie  Osada  Sever  –  Rýnovice  a 
předmětná část zasahuje do koncepce řešení 
Oddělení  investiční  výstavby -  NESOUHLAS do  doby  dokončení  Infrastruktura 
Osada Sever, dle PD DÚR je v místě požadovaného prodeje uvažován chodník.  
Odbor  technický  – nesouhlasíme.  Odd.  investiční  výstavby  má  již  připravenou 
projektovou  dokumentaci  na  akci  Osada  Sever,  kde  se  počítá  i  s využitím ppč. 
976/3 a prodej by znamenal přepracování PD – podrobnosti na OIV. Žadatel má 
oplocenou mnohem větší část uvedené parcely, než o kterou žádá!
Městský  architekt –  geometrická  nepravidelnost  sníží  hodnotu  městského 
pozemku.

Výbor  pro  hospodaření  s majetkem  města  doporučil  dne  26.1.2021 
zastupitelstvu  města  neschválit  prodej  části  p.p.č.  976/3  v k.ú.  Rýnovice. 
Důvodem  nesouhlasu  je  vyhotovená  projektová  dokumentace  s tím,  že 
předmětná část bude dotčena chodníkem.









B) 2. nesouhlas s     prodejem části p.p.č. 1451/1 o výměře cca 100 m  2   v     k.ú.   
Jablonec nad Nisou (celková výměra 301 m  2  ) za účelem zahrady  
O prodej  části  pozemku požádali  manželé  J.,  r.  1978  a  Z.,  r.  1980  H.,  bytem 
Jablonec nad Nisou. Žadatelé jsou vlastníky bytové jednotky v objektu Podhorská 
299/73 (celkem jsou v objektu 4 bytové jednotky).

V katastru nemovitostí je pozemek veden jako ostatní plocha, neplodná půda.

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 – SOUHLAS - z hlediska ÚP je pozemek p.č. 1451/1 
v k.ú. Jablonec nad Nisou stabilizovanou plochou v kategorii SC6 Plochy smíšené – 
centrální, kde jsou zahrady k bytovým domům součástí uvedených ploch
Oddělení  investiční  výstavby -  s prodejem  souhlas  ale  nabídnout  i  ostatním 
vlastníkům  byt.  jednotek,  zároveň  zřídit  věcné  břemeno  zajištění  přístupu  pro 
opravu a údržbu sanovaného skalního masívu nad jmenovanou částí ppč. 1451/1. 
19.10.2020 
Oddělení dotací – NESOUHLAS s prodejem z důvodu zajištění udržitelnosti dotační 
akce Ošetření vybraných ploch zeleně v Jablonci nad Nisou (lokalita Mlýnská) do 
31.12.2028 s vazbou na sanovaný skalní masiv.
Odbor technický – nesouhlas, je  nutné ponechat přístup ke skalnímu masivu. 
V současné  době  proběhla  jeho  sanace  a  zakrytí  sítěmi,  které  bude  nutné 
kontrolovat,  případně  opravovat,  nebo  odstraňovat  nálety,  které  narušují  skalní 
podloží.
Městský architekt – doporučuji  řešit  pronájmem. P.p.č.  1451/1 a 1451/2 mají 
hodnotu stavebních parcel pouze, pokud jsou celistvé.

Výbor  pro  hospodaření  s majetkem  města  doporučil  dne  26.1.2021 
zastupitelstvu města neschválit prodej části p.p.č. 1451/1 o výměře cca 100 
m2 v k.ú.  Jablonec nad Nisou (celková výměra 301 m2)  za účelem zahrady. 
Důvodem nesouhlasu je udržitelnost dotace do 31.12.2028.





B) 3. nesouhlas s prodejem p.p.č. 60/1 o výměře 127 m  2   v     k.ú. Rýnovice   
O prodej pozemku požádal pan A. J., r. 1990, bytem Liberec za účelem zahrady. 
Žadatel je vlastníkem st.p.č. 58/5, jejíž součástí je stavba č.p. 31, p.p.č. 59/6, 60/2 
vše v k.ú. Rýnovice. 
V katastru nemovitostí je pozemek veden jako zahrada.

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
Oddělení  dopravní  a  silniční -  bez  připomínek,  v  případě  oplocení  pozemku 
upozorňujeme,  že  nelze  umístit  oplocení  na  rozhraní  pozemků,  ale  budeme 
požadovat  odsazení  od  komunikace  min.  0,75  m a  to  z  důvodu  běžné  a  zimní 
údržby
Odbor územního a hospodářského rozvoje – souhlas
Oddělení územního plánování - NESOUHLAS – dle ÚP se jedná o návrhovou plochu 
VK Plochy veřejných prostranství – komunikace, konkrétně VK.42, pro revitalizaci 
centrální části Rýnovic 
Oddělení  investiční  výstavby -  NESOUHLAS s prodejem,  záměr revitalizace návsi 
Rýnovic zasahuje do předmětného pozemku p.p.č. 60/1
Odbor technický – souhlas
Městský architekt - souhlas

Výbor  pro  hospodaření  s majetkem  města  doporučil  dne  9.2.2021 
zastupitelstvu města neschválit  prodej  p.p.č.  60/1 o výměře 127 m2 v k.ú. 
Rýnovice.  Důvodem  nesouhlasu  je  plánovaná  revitalizace  a  nesoulad 
s územním plánem.







B) 4.  nesouhlas s     prodejem části  p.p.č.  692/1 o  výměře cca 100 m  2   v     k.ú.   
Rýnovice
O prodej části pozemku za účelem scelení požádali manželé Mgr. V. J., r. 1984, 
bytem Holice a Ing. H. J., r. 1987, bytem Jablonec nad Nisou.
Žadatelé jsou vlastníky st.p.č. 622/5 jejíž součástí je stavba č.p. 5340, p.p.č. 622/4, 
622/4 vše v k,ú. Rýnovice.
V katastru nemovitostí je pozemek veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace.

Zastupitelstvo  města  dne  25.9.2018  usnesením  č.  155/2018/B/1  neschválilo 
prodej části p.p.č. 692/1 pro předchozí vlastníky Bc. A. V., r. 1977 a Ing. G. Z. 
Důvodem bylo  možné rozšíření  a úprava komunikace,  zimní  údržba a vymezení 
plochy jako veřejné prostranství - komunikace.

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 
Oddělení dopravní a silniční - v daném rozsahu nesouhlasíme, rezerva pro běžnou a 
zimní  údržbu,  doporučujeme  max.  odprodej  dle  doplněného  snímku  (modrá 
přerušovaná čára)
Stavební  úřad -  nedoporučujeme  -  upozorňujeme,  že  vyznačená  plocha  je  dle 
platného územního plánu zahrnuta do plochy VK – plochy veřejných prostranství - 
komunikace   
Odbor územního a hospodářského rozvoje – souhlas
Oddělení  územního  plánování -  NESOUHLAS,  z  hlediska  ÚP  plocha  VK  Plochy 
veřejných prostranství – komunikace – součást uličního prostoru
Oddělení investiční výstavby - NESOUHLAS s prodejem z důvodu možného rozšíření 
komunikace.
Odbor  technický –  nesouhlas,  prostorová  rezerva.  Pozemek  bude  využit  při 
rekonstrukci nedalekého propustku.
Městský architekt – nesouhlas

Výbor  pro  hospodaření  s majetkem  města  doporučil  dne  9.2.2021 
zastupitelstvu  města  neschválit  prodej  části  p.p.č.  692/1  v k.ú.  Rýnovice. 
Důvodem je možné rozšíření a úprava komunikace, zimní údržba a vymezení 
plochy jako veřejné prostranství - komunikace.





 Návrh oddělení dopravní a silniční: 

Předmět prodeje



B)  5.  nesouhlas s  prodejem p.p.č.  1864 o výměře 17 m  2    v     k.ú.  Jablonecké   
Paseky 
O prodej, nebo o pronájem pozemku požádali manželé A. S., r. 1987 Jablonec nad 
Nisou a  J.  S.,  r.  1984,  bytem Praha  za  účelem stavby  garáže.  Na  pozemku je 
v současné době umístěna plechová garáž. 
Manželé S. jsou vlastníky st.p.č. 1684 k.ú. Mšeno nad Nisou.
V katastru nemovitostí je pozemek veden 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 – souhlas
oddělení územního plánování – souhlas s prodejem – p.p.č. 1864 je v ÚP Jablonec 
nad Nisou plochou stabilizovanou v kategorii BM2 Plochy bydlení – městské, kde je 
umístění parkovacích objektů pro OA podmíněně přípustné
Odbor technický – souhlas 
Městský architekt – samostatně stojící garáže roztroušené po městě nepodporuji.
Doporučuji neprodávat a ukončit pronájem.
Odbor ekonomiky –  na pronájem pozemku byla  uzavřena nájemní smlouva na 
dobu určitou do  31.12.2020,  za účelem užívání  pozemku pod stavbou plechové 
garáže. Smlouva je uzavřena s panem T. M., bytem Jablonec nad Nisou. 

Varianty:
A) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 8.12.2020 radě města 
schválit zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1864 v k.ú. Jablonecké Paseky.
Hlasování: 0-4-5

B)  Výbor pro  hospodaření  s majetkem  města  doporučuje  dne  8.12.2020 
zastupitelstvu  města  neschválit  prodej  p.p.č.  1864  v k.ú.  Jablonecké  Paseky. 
Důvodem je stanovisko městského architekta.
Hlasování: 4-0-5

Výbor pro  hospodaření  s majetkem  města  doporučil  dne  9.2.2021 
zastupitelstvu města neschválit prodej  p.p.č. 1864 v k.ú. Jablonecké Paseky. 
Důvodem je stanovisko městského architekta.






