
 

PRO NADCHÁZEJÍCÍ 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JABLONEC NAD NISOU 
konané 18.3.2021

K bodu: Výkupy nemovitostí "Info C,V,N"

Předkládá: 
 Ing. Milan Kouřil

náměstek primátora

Projednáno:
Výborem pro hospodaření s
majetkem města dne 9.3.2021

Zpracoval: 
 Iveta Ritterová

Oddělení majetkoprávní

Kont.osoba: 
 Iveta Ritterová

Oddělení majetkoprávní

ritterova@mestojablonec.cz

NÁVRH USN. ZM/N 3126
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

 n  e  s  c  h  v  a  l  u  j  e  
1. výkup  p.p.č. 969/3 o výměře 466 m2 a p.p.č. 969/4 o

výměře 495 m2 v k.ú. Vrkoslavice,  z vlastnictví ČR -
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800
Praha. Důvodem je nepotřebnost pozemků.

2. výkup spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na st.p.č.
1862 a odkoupení celé stavby č.p. 1976 na pozemku st.
p. č. 1862 a celé p. p. č. 1696/15 vše 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. 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 213.300,- Kč.

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
1. nesouhlas  s  výkupem  p.p.č.  969/3 o  výměře 466 m  2   a  p.p.č.  969/4 o   
výměře 495 m  2   v     k.ú. Vrkoslavice  
ČR  -  Úřad  pro  zastupování  státu  ve  věcech  majetkových  zaslal  městu  dopis 
s informací o plánovaném prodeji výše uvedeného pozemku. 
Prodej pozemku bude realizován formou elektronické aukce.  Aukce se bude konat 
od 23.3.-24.3.2021.
Minimální cena za p.p.č. 969/3 byla stanovena na 525.200,- Kč.
Minimální cena za p.p.č. 969/4 byla stanovena na 558.000,- Kč. 
Jednotková cena je 1.127,- Kč/m2.

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, z hlediska platného ÚP jsou oba předmětné 
pozemky stabilizovanou plochou OV2 Plochy občanského vybavení,  pozemek p.č. 
969/3 v k.ú. Vrkoslavice nemá přístup přes pozemky města
Odbor technický – bez připomínek
oddělení správy veřejné zeleně – nesouhlas, znamená další pozemky k údržbě
Městský architekt – souhlas

Výbor  pro  hospodaření  s majetkem  města  doporučil  dne  9.3.2021 
zastupitelstvu města neschválit výkup  p.p.č. 969/3 o výměře 466 m2 a p.p.č. 
969/4  o  výměře  495  m2 v k.ú.  Vrkoslavice,  z  vlastnictví  ČR  -  Úřadu  pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, 12800 Praha. Důvodem je nepotřebnost pozemků.

 







2. nesouhlas s výkupem ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti ½  na 
st.p.č. 1862 a odkoupení celé stavby č.p. 1976 na pozemku st. p. č. 1862 a 
celé p. p. č. 1696/15 vše v     k.ú. Jablonec nad Nisou  
Vlastníkem ideálního  spoluvlastnického  podílu  o  velikosti  ½  na  st.p.č.  1862  je 
statutární  město  Jablonec  nad  Nisou  a  vlastníkem  druhého  ideálního 
spoluvlastnického podílu o velikosti ½ je ČR úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. Ten je i vlastníkem celé stavby č.p. 1976 a celé p. č. 1696/15.
Úřad pro zastupování  státu ve věcech majetkových navrhl  zrušení  a vypořádání 
spoluvlastnictví k podílu 1/2 na pozemku st. p. č. 1862, jehož je město společně se 
státem spoluvlastníkem a který je z části zastavěn stavbou.  

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) nemá zájem 
nadále setrvat ve spoluvlastnickém vztahu k pozemku st. p. č. 1862, LV 7350, k.ú. 
Jablonec  nad  Nisou  a  navrhuje  tímto  ve  smyslu  §  1141  občanského  zákoníku 
zrušení a vypořádání spoluvlastnictví formou odkoupení spoluvlastnického podílu 
státu, který činí 1/2 vzhledem k celku na výše uvedené nemovité věci, a současně 
navrhuje městu odkoupení celé stavby č.p. 1976 na pozemku st. p. č. 1862 a celého 
pozemku p. p. č.  1696/15  za celkovou cenu ve výši     2.628.400,-  Kč  , čímž by se 
Statutární město Jablonec nad Nisou stalo výlučným vlastníkem všech uvedených 
nemovitých věcí. 

Znalecký posudek 
Rodinný dům čp. 1976 - jedná se o zděný volně stojící dvoupodlažní rodinný dům 
(suterén - 1.PP, přízemí - 1.NP, obytné podkroví, půdní prostor ve hřebenu sedlové 
střechy s polovalbami) běžných stavebních konstrukcí a provedení.

Stáří, technický stav, opotřebení :
Jeho  stavebně-technický  stav  (ke  dni  ocenění)  je  hodnocený jako  velmi  špatný; 
údržba  jako  hrubě  zanedbaná.  Ke  dni  ocenění  rodinný  dům  vykazuje  závažné 
technické  nedostatky,  které  mají  zásadní  vliv  na  jeho  životnost.  Z  důvodu 
dlouhodobého neužívání je rodinný dům odpojený od přívodů el. energie, vody a
plynu.
Z hlavních nedostatků nutno uvést:
- neúčinné izolace proti vodě a zemní vlhkosti - vlhkost zdiva v suterénu do výšky 
cca 1,20 m; z velké části odpařené a opadané vnitřní omítky stěn, výskyt plísní
- z části odpařené vnitřní omítky stěn v přízemí rodinného domu, vlhkost zdiva
- zhoršený - špatný stav podlah (obytných místností) v přízemí (1.NP) a podkroví
- velmi špatný stav okenních rámů a okenních křídel oken v celém domě; okenní 
rámy a okenní křídla ztrouchnivělá; výplně okenních otvorů z části rozbitá
- chybějící dveřní křídla (osazené pouze dveřní zárubně) v suterénu rodinného domu
- nevyhovující stav vnitřních instalací (voda, plyn, kanalizace, elektro), vč. rozvodů 
ústředního  teplovodního  vytápění;  špatný  stav  otopných  těles  (pravděpodobnost 
popraskání otopných těles a systému ÚT)
- špatný stav keramických obkladů v koupelně a kuchyni v přízemí
- špatný stav hygienických zařizovacích předmětů 
- násilně zdemontované keramické umyvadlo v koupelně v přízemí; zdemontovaná 
umyvadlová a vanová baterie
- zhoršený stav krytiny sedlové střechy ze šablon z ocel. pozink. plechu (koroze)
-  zhoršený-špatný  stav  klempířských  konstrukcí  a  prvků  (plechování  okenních 
parapetů, oplechování na střeše)
- z velké části odpařené a opadané fasádní omítky RD



Celkový stavebně-technický stav rodinného domu je hodnocený jako velmi špatný; 
rodinný  dům  vykazuje  technické  nedostatky,  které  mají  zásadní  vliv  na  jeho 
životnost.

Pokud město souhlasí s tímto způsobem zrušení a vypořádání spoluvlastnictví 
a současně odkoupení souvisejících nemovitých věcí, vyzývá ÚZSVM město k 
vyjádření do 19. 3. 2021. Pokud se město k uvedenému datu nevyjádří, budou 
nemovitosti prodány formou elektronické aukce. 

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 – bez připomínek
Odbor technický – souhlas
Městský architekt –  Považuji  za  správné,  aby  nemovitost  byla  zcela  vlastněna 
jedním vlastníkem. Považuji za logické, aby město vykoupilo od státu jeho podíl a 
následně,  pokud nemá pro  budovu využití,  nabídlo  k prodeji.  Cenu nemovitosti 
nekomentuji.

Výbor  pro  hospodaření  s majetkem  města  doporučil  dne  9.3.2021 
zastupitelstvu města neschválit výkup spoluvlastnického podílu o velikosti ½ 
na st.p.č. 1862 a odkoupení celé stavby č.p. 1976 na pozemku st. p. č. 1862 a 
celé p. p. č. 1696/15 vše 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.
- nabídnout vlastníkovi stavby prodej ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti ½ 
p.p.č. 1862 k.ú. Jablonec nad Nisou.







3. nesouhlas s výkupem 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.
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.

Prodej pozemku byl realizován formou elektronické aukce dne 23.2-24.2.2021 za 
cenu 237.000,- Kč, tj. 1.331,- Kč/m2. 
Zastupitelstvo města dne 18.2.2021 usnesením č. 26/2021/B/1 výkup neschválilo.

Dne 2.3.2021 byla vyhlášena nová aukce, která se bude konat dne 30.-31.3.2021 
za cenu 213.300,- Kč, tj. 1.198,- Kč/m2.

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

Výbor  pro  hospodaření  s majetkem  města  doporučil  dne  9.3.2021 
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 213.300,- Kč. 




