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Důvodová zpráva
A) 1. prodej p.p.č. 304/5 v     k.ú. Proseč nad Nisou o výměře 324 m  2     
O prodej uvedeného pozemku za účelem zahrady požádali manželé P., r. 1957 a M., 
r. 1956 K., bytem Jablonec nad Nisou za účelem zahrady.
Kolečka: 
Kancelář primátora 
Oddělení krizového řízení – nemá námitek proti prodeji. Prodávaný pozemek nesmí 
být oplocen a nesmí zde být postavena stavba trvalého charakteru. Důvodem tohoto 
opatření je návaznost na vodní tok.
Kancelář tajemníka – nemám námitek 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – bez připomínek 
Humanitní odbor – bez připomínek 
Odbor stavební a životního prostředí – 
Odbor územního a hospodářského rozvoje – souhlas 
oddělení územního plánování –  dle platného ÚP se jedná o stabilizovanou plochu 
kategorie  BP3 – plochy bydlení příměstské. Dle minule platného ÚP se jednalo o 
plochu zahrádkové kolonie - na pozemku je realizována stavba „chatky“. Parcelace 
odpovídá  řadové  zástavbě.  S prodejem  pozemku  souhlasíme  za  cenu  pozemku 
s potenciální možností výstavby RD.
Pozemek je okrajově v dotyku se záplavovým územím Q100 toku Lužické Nisy.
Odbor technický – souhlasíme
Městský architekt - souhlas
Odbor ekonomiky – pan Kysel pozemek užívá na základě nájemní smlouvy. 

Dle znaleckého posudku byla cena obvyklá stanovena ve výši 210.600,- Kč, tj. 650,- 
Kč/m2.  

Výbor  pro  hospodaření  s majetkem  města  dne  26.1.2021  doporučil 
zastupitelstvu města schválit prodej p.p.č. 304/5 v k.ú. Proseč nad Nisou pro 
manžele Py., r. 1957 a M., r. 1956 K., bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu 210.600,- Kč (tj. 650,- Kč/m2 + náklady na vyhotovení 
kupní smlouvy ve výši 2.000,- Kč).



Výřez z platného ÚP

Ortofoto



A) 2. prodej p.p.č. 516/2 o výměře 90 m  2   v     k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem   
zázemí k     objektu  
O prodej pozemku požádala paní T. T. L., r. 1981, bytem Jablonec nad Nisou, která 
je vlastníkem navazujících nemovitostí. 
Město na uvedený pozemek nemá přístup. 
V katastru nemovitostí je pozemek 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 - SOUHLAS – pozemek p.č. 516/2 v k.ú. Jablonec nad 
Nisou je v ÚP Jablonec veden jako stabilizovaná plocha kategorie BM2. Podmíněně 
přípustné  využití  je  pro  základní  vybavenost  území,  tedy  pro  obchodní  prodej. 
Pozemek je v současnosti využíván jako parkoviště v rámci stávajícího obchodu.
Odbor technický – souhlasíme
Městský architekt - souhlas
Odbor ekonomiky - žadatelka nyní užívá pozemek na základě nájemní smlouvy, za 
účelem parkování, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

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  dne  26.1.2021  doporučil 
zastupitelstvu  města  schválit  prodej  p.p.č.  516/2  o  výměře  90  m2 v k.ú. 
Jablonec nad Nisou  pro paní  T. T. L., r. 1981, bytem Jablonec nad Nisou, za 
vzájemně dohodnutou kupní  cenu ve  výši  19.000,-  Kč  (tj.  200,-  Kč/m2 + 
náklady za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,- Kč).



 



A) 3. prodej části p.p.č. 918/2 díl „b“ o výměře 37 m  2   a části p.p.č. 401/46 díl   
„a“ o výměře 5 m  2  , geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 401/54 a   
část p.p.č. 918/2, geometrickým plánem nově označené jako st.p.č. 920/2 o 
výměře 3 m  2   vše v     k.ú. Kokonín (celkem 45 m  2  )  
O prodej  částí  pozemků o celkové výměře 45 m2 za účelem vypořádání oplocení 
požádal  pan  M.  K.,  r.  1975,  bytem  Jablonec  nad  Nisou,  který  je  vlastníkem 
navazujících nemovitostí st.p.č. 400, jejíž součástí je stavba č.p. 375, p.p.č. 401/45 
vše v k.ú. Kokonín. 

Stanovisko pana K., zastoupeného Mgr. M. Š., advokátní kancelář, Brno: 
Po vyhotovení GP bylo zjištěno, že historicky umístěný plot (v mém vlastnictví) mezi 
pozemkovou parcelou 401/45 (v mém vlastnictví) a pozemkovou parcelou č. 918/2 
a  č.  401/46 (ve  vlastnictví  statutárního města  Jablonec  nad Nisou)  se  fakticky 
nachází na pozemkové parcele č. 918/2 a č. 401/46, dle GP označené jako nově 
vzniklá parcela č. 401/54 o výměře 42 m2  a dále, že historická stavba garáže (na 
pozemkové parcele č. 401/45 v mém vlastnictví) resp. část stavby garáže se nachází 
na části pozemkové parcely 918/2 v k.ú. Kokonín, ve vlastnictví města Jablonec 
nad Nisou, na část dle GP označené jako nově vzniklá parcela č. 920/2 o výměre 3 
m2.
S ohledem na skutečnost, že se jedná o historicky zaplocené části pozemků, tyto 
historicky užívám, kdy tyto sekám a udržuji (tak jak činili i moji právní předchůdci)  
jako součást parcely č. 401/45 (v historických hranicích vymezených vystavěným 
plotem), tedy k těmto se chovám ke všem okolnostem v dobré víře jako k vlastním, 
mám tedy zato, že jsem se jejich vlastníkem mohl stát z titulu vydržení vlastnického 
práva. S ohledem na tyto skutečnosti a v zájmu narovnání daného stavu věci pak 
navrhuji cenu za odkup předmětných pozemků ve výši 100,- Kč/m2

V katastru  nemovitostí  jsou  oba  pozemky  vedeny  jako  ostatní  plocha,  ostatní 
komunikace. 

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
Odbor územního a hospodářského rozvoje - souhlas
Oddělení územního plánování – NESOUHLAS – v ÚP Jablonec nad Nisou se jedná o 
součást  stabilizované  plochy  v kategorii  VK  Plochy  veřejných  prostranství  – 
komunikace.
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  26.1.2021 
zastupitelstvu města schválit prodej části p.p.č. 918/2 díl „b“ o výměře 37 m2 

a  části  p.p.č.  401/46 díl  „a“  o  výměře  5  m2,  geometrickým plánem nově 
označené jako p.p.č. 401/54 a části p.p.č. 918/2, geometrickým plánem nově 
označené jako st.p.č. 920/2 o výměře 3 m2 vše v k.ú. Kokonín pro pana M. K., 



r. 1975, bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve 
výši 10.000,- Kč (tj. 200,- Kč/m2 + náklady na vyhotovení kupní smlouvy ve 
výši 1.000,- Kč).



15. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 600/2 o výměře 2315 m  2   (zastavitelná   
plocha 1150 m  2  ) v     k.ú. Jablonec nad Nisou  
O prodej pozemku požádala společnost Ačner s.r.o., se sídlem Poděbradská 777/9d, 
Vysočany,  19000  Praha  9,  IČ  072  18 851  za  účelem  výstavby  multifunkčního 
komplexu (kosmetické  studio,  kavárna,  cukrárna,  relaxační  centrum,  kanceláře, 
soukromé dermatologické studio,  akreditované školící  centrum) a garážová stání 
pro nájemce přilehlých panelových domů.
Součástí prodeje by měla být i st.p.č. 5672 o výměře 15 m2, na které stojí stavba 
garáže bez  čp/če ve vlastnictví  pana Jiřího Juklíčka,  bytem Erbenova 4172/17, 
46602, Jablonec nad Nisou a p.p.č. 3015 o výměře 18 m2.

Kolečka:
Kancelář primátora – bez připomínek
Kancelář tajemníka – nemám námitek



A) 4., 5., 6. prodej části p.p.č. 884, geometrickým plánem nově označené jako 
p.p.č. 884/3 o výměře 205 m  2   a st.p.č. 213 o výměře 81 m  2  , p.p.č. 884/2 o   
výměře 412 m  2   a p.p.č. 884/1 o výměře 515 m  2   vše v k.ú. Jablonecké Paseky   
za účelem zarovnání stávající hranice a zahrady   
O prodej  části pozemků p.p.č.  884 o výměře cca 270 m2 a st.p.č.  213 požádala 
MUDr. I.  M., r. 1953, bytem Jablonec nad Nisou, která vlastní navazující st.p.č. 
212, jejíž součástí je objekt č.p. 48 a p.p.č. 885/1 obě v k.ú. Jablonecké Paseky. 
V katastru nemovitostí je st.p.č. 213 vedena jako zbořeniště a p.p.č. 884 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
Odbor územního a hospodářského rozvoje  
oddělení územního plánování – SOUHLAS za podmínky prodeje pozemku jako celku 
– žadatelce nebo sousedům - dle platného ÚP se jedná o stabilizovanou plochu 
zastavěného území kategorie BP1 – plochy bydlení – příměstské
Odbor technický – souhlasíme - navrhujeme nabídnout k prodeji celou ppč. 884. 
Pro SMJN je tento pozemek nepřístupný, resp. je přístupný pouze přes pozemky 
třetích osob.
Městský architekt – souhlas

Dle znaleckého posudku vyhotoveného Ing. Ivanem Hanyšem byla cena stanovena 
ve výši 350,- Kč/m2.

4)  Výbor  pro  hospodaření  s majetkem  města  doporučil  dne  26.1.2021 
zastupitelstvu města schválit prodej části p.p.č. 884, geometrickým plánem 
nově označené jako p.p.č. 884/3 o výměře 205 m2 a st.p.č. 213 o výměře 81 
m2 vše v k.ú. Jablonecké Paseky pro paní MUDr. I. M., r. 1953, bytem Jablonec 
nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 104.935,- Kč  (tj. 350,- 
Kč/m2 + 1/3 nákladů za vyhotovení geometrického plánu ve výši 2.417,- Kč + 
1/3 nákladů za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1.417,- Kč +  náklady 
za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.001,- Kč).

5.  Výbor  pro  hospodaření  s majetkem  města  doporučil  dne  26.1.2021 
zastupitelstvu města schválit prodej části p.p.č. 884, geometrickým plánem 
nově označené jako p.p.č. 884/2 o výměře 412 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky 
pro  manžele  O.,  r.  1994  a  P.,  r.  1993  T.,  bytem  Jablonec  nad  Nisou  za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 149.476,- Kč  (tj. 350,- Kč/m2 + 1/3 
nákladů za vyhotovení geometrického plánu ve výši 2.417,- Kč + 1/3 nákladů 
za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1.417,- Kč + náklady za vyhotovení 
kupní smlouvy ve výši 1.442,- Kč).

6.  Výbor  pro  hospodaření  s majetkem  města  doporučil  dne  26.1.2021 
zastupitelstvu města schválit prodej části p.p.č. 884, geometrickým plánem 
nově označené jako p.p.č. 884/1 o výměře 515 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky 
pro paní  Mgr. D. P., bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní 
cenu ve výši  185.887,-  Kč  (tj.  350,-  Kč/m2 +  1/3 nákladů za vyhotovení 
geometrického  plánu  ve  výši  2.417,-  Kč  +  1/3  nákladů  za  vyhotovení 
znaleckého  posudku  ve  výši  1.417,-  Kč  +   náklady  za  vyhotovení  kupní 
smlouvy ve výši 1.803,- Kč).



M.



A) 7.  prodej p.p.č. 708/2 o výměře 363 m  2   v     k.ú. Kokonín   
O prodej  pozemku požádali  manželé A. V.,  r.  1962, a R. V. r.  1954, oba bytem 
Jablonec n. N. za účelem výstavby rodinného domu. 
Správcem pozemku je oddělení správy veřejné zeleně. 

Kolečka: 
Kancelář primátora – bez připomínek
Kancelář tajemníka – nemám námitek
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – bez připomínek
Humanitní odbor – nemáme žádné připomínky
Odbor stavební  a životního prostředí –  souhlas (upozorňujeme,  že při  hranici 
s p.p.č.  715/1 v k.ú. Kokonín protéká vodní tok Mohelka. Správce vodního toku 
může užívat pozemky sousedící s vodním tokem při výkonu správy vodního toku, a 
to v šíři 6m od břehové čáry) 
Odbor  územního  a  hospodářského  rozvoje  –  souhlasíme  –  Jedná  se  o 
stabilizovanou  plochu  zastavěného  území  kategorie  BP2  –  plochy  bydlení 
příměstského,  pozemek o vel.  363 m2,  IZP pro plochy 20% na stavby (RD max. 
72,6m2). U stabilizovaných ploch se nesleduje min. limit vel. pozemku (pokud se 
nenavrhuje slučování). Není to optimální pozemek pro výstavbu RD, ale při splnění 
podmínek prostorového uspořádání je realizace RD možná.
Odbor technický – souhlasíme 

Dle znaleckého posudku vyhotoveného Ing. Ivanem Hanyšem byla cena stanovena 
ve výši 197.230,- Kč, tj. 543,- Kč/m2.

Do výběrového řízení se přihlásili tito zájemci:
1) manželé M., r. 1975 a A., r. 1971 N., oba bytem Jablonec nad Nisou
- pozemek chce koupit za účelem stavby rodinného domu
- kupní smlouva bude uzavřena s manžely M., r. 1975 a A., r. 1971 Ny., bytem 

Jablonec nad Nisou

2)   manželé   A. V., r. 1962 a R. V. r. 1954, oba bytem Jablonec n. N.   
- pozemek chce koupit za účelem stavby rodinného domu
- kupní smlouva bude uzavřena s manžely  A., r. 1962 a R. V., r. 1954, oba 

bytem Jablonec n.N.

3) pan S. D., r. 1981, bytem Brno 
- pozemek chce koupit za účelem zahrady
- investice do pozemku předpokládá cca 50000 Kč
- kupní smlouva bude uzavřena s panem S. D., r. 1981, bytem Brno
 
4) manželé T., r. 1968 a J., r. 1973 B., oba bytem Jablonec nad Nisou 
- pozemek chtějí koupit za účelem stavby rodinného domu
- kupní smlouva bude uzavřena s panem T.,  r.  1968 a J.,  r.  1973 B.,  oba 

bytem Jablonec nad Nisou



Žadatel kupní cena celkem cena/m2 body pořadí

1. Manželé N. nedostavili se --------------------- ------ ------

2. Manželé V. 210.000,- Kč 579,-   5,3 3.

3. D. S. 221.000,- Kč 609,-   6,3 2.

4. Manželé B. 453.750,- Kč 1250,-   20 1.

Výbor  pro  hospodaření  s majetkem  města  doporučil  dne  23.2.2021 
zastupitelstvu města schválit prodej p.p.č. 708/2 v k.ú. Kokonín pro manžele 
T.,  r.  1968  a  J.,  r.  1973  B.,  oba  bytem Jablonec  nad  Nisou  za  vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 455.750,- Kč (tj. 1250,-  Kč/m2 + náklady za 
vyhotovení kupní smlouvy ve výši 2.000,- Kč). 
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A) 8. prodej p.p.č. 393/1 o výměře 522 m  2   v     k.ú. Kokonín  
O prodej pozemku za účelem rozšíření zahrady požádali manželé Ing. E., r. 1974 a 
Ing. K., r. 1973 Ch., oba bytem Praha.
Vlastníkem navazujících nemovitostí st.p.č. 178, jejíž součástí je stavba č.p. 156, 
p.p.č. 393/4, 394 vše v k.ú. Kokonín je Ing. E. Ch., r. 1974, bytem Praha.
V katastru nemovitostí je pozemek veden jako zahrada. 

Kolečka: 
Kancelář primátora – bez připomínek 
Kancelář tajemníka – nemám námitek 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – bez připomínek
Humanitní odbor – bez připomínek 
Odbor územního a hospodářského rozvoje – bez připomínek
Oddělení přírody a krajiny - upozorňujeme, že vodní tok včetně olšového břehového 
porostu  požívá  ochranu  ochrany  přírody,  proto  nelze  část  pozemku  v blízkosti 
vodního toku zcela využívat jako zahradu. Není přípustné kácení břehového porostu 
ani oplocení podél vodního toku.         
Vodoprávní  úřad -  upozornění  pro  žadatele,  předmětný  pozemek  se  částečně  v 
severní části nachází v záplavovém území vodního toku Mohelka, což může omezit 
případný  záměr  výstavby  objektů  pro  potřeby  zahrady  (altán,  sklad  zahradního 
nářadí,  atd.),  dále  v  záplavovém  území  nelze  umisťovat  odplavitelný  materiál 
(kompost, posekaná tráva, dřevo, atd.).
Odbor stavební a životního prostředí – bez připomínek 
oddělení územního plánování - 
Odbor technický – SOUHLAS s prodejem, dle platného ÚP se jedná o stabilizované 
plochy zastavěného území kategorie BP2 – plochy bydlení příměstské. Severní část 
pozemku se nachází v záplavovém území Q100 řeky Mohelky.
Městský architekt – souhlasím

Dle znaleckého posudku vyhotoveného Ing. Janou Raškovou byla cena stanovena 
na částku 310.590,- Kč, tj. 595,- Kč/m2.

Výbor  pro  hospodaření  s majetkem  města  doporučil  dne  9.3.2021 
zastupitelstvu města schválit  prodej  p.p.č. 393/1 v k.ú. Kokonín pro pana E. 
Ch.,  r.  1974,  bytem  Praha  za  vzájemně  dohodnutou  kupní  cenu  ve  výši 
312.590,- Kč (tj. 595,- Kč/m2 + náklady za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 
2.000,- Kč).





Záplavové území



B)  1.  nesouhlas  s    prodejem  části  p.p.č.  1708/3  o  výměře  150  m  2   v     k.ú.   
Jablonec nad Nisou za účelem parkování a manipulační plochy 
O prodej uvedeného pozemku si požádali manželé M., r. 1963 J., r. 1964, L., oba 
bytem Jablonec nad Nisou, kteří jsou vlastníky p.p.č. 1708/9 a st.p.č. 6232, jejíž 
součástí je stavba č.p. 4573 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou.
V katastru nemovitostí je pozemek veden jako ostatní komunikace. 
Správcem pozemku je oddělení správy komunikací. 
V současné době mají uzavřenu nájemní smlouvu č. SO/2019/0670 na pronájem. 

Kolečka: 
Kancelář primátora – bez připomínek 
Kancelář tajemníka – nemám námitek 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – bez připomínek 
Humanitní odbor – nemá námitek
Odbor stavební a životního prostředí – bez připomínek
Oddělení  dopravní  a  silniční  –  požadujeme  v celé  délce  prodávaného  pozemku 
zajistit šířku komunikace cca 6,4m (taková je šířka v neužším místě).
Odbor územního a hospodářského rozvoje 
Oddělení investiční výstavby – nesouhlas, ponechat v pronájmu pro případné 
potřeby rekonstrukce komunikace.
oddělení  územního  plánování – souhlas  pouze s pronájmem  části  pozemku  za 
účelem zahrady, platný ÚP vymezuje danou plochu jako plochu veřejné prostranství 
– komunikace – kategorie VK.
Odbor technický – v této podobě nesouhlas. Je nutné, aby zůstal podél 
komunikace pás krajnice o šířce min. 1-1,5 m tak, aby vedení veřejného osvětlení 
zůstalo na městském pozemku.
Městský architekt – souhlas, ale doporučuji pouze pronájem. V případě úpravy 
ulice Alešova by mohl soukromý pozemek představovat problém.

Výbor  pro  hospodaření  s majetkem  města  dne  9.3.2021 doporučil 
zastupitelstvu města neschválit prodej  části p.p.č. 1708/3 o výměře 150 m2 

v k.ú.  Jablonec  nad  Nisou.  Důvodem  je  stanovisko  odboru  územního  a 
hospodářského rozvoje.

https://mapy.mestojablonec.cz/registry/ren/vlastnici/report_xhtml_info.php?ID=471134504
https://mapy.mestojablonec.cz/registry/ren/vlastnici/report_xhtml_info.php?ID=471134504


Vlastní žadatelé 
Předmět prodeje

Předmět pronájmu + 
žádost o prodej





B) 2. nesouhlas s prodejem části p.p.č. 1354 v     k.ú. Proseč nad Nisou  
O prodej  části  pozemku požádal  pan  P.  W.,  r.  1974,  bytem Liberec  za  účelem 
rozšíření pozemku.
Žadatel je vlastníkem p.p.č. 1329/1 v k.ú. Proseč nad Nisou.

V katastru  nemovitostí  je  p.p.č.  1354  vedena  jako  ostatní  plocha,  ostatní 
komunikace.

Kolečka: 
Kancelář primátora – bez připomínek 
Kancelář tajemníka – nemám námitek 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – bez připomínek 
Odbor stavební a životního prostředí – bez připomínek
Oddělení dopravní a silniční, stavební úřad – nedoporučujeme prodej, rezerva pro 
případné komunikační spojení k dalším pozemkům. 
Odbor územního a hospodářského rozvoje 
oddělení  územního  plánování –  NESOUHLAS  S PRODEJEM  –  z hlediska  ÚP  se 
jedná  o  plochu  VK  Plochy  veřejných  prostranství  –  komunikace,  která  by 
v budoucnu  mohla  být  klíčová  pro  zpřístupnění  některých  částí  okolních 
soukromých zastavitelných pozemků pro bydlení.
Odbor technický – souhlas
Městský architekt – principiálně souhlasím. Nejsem si jistý, zda prodejem nedojde 
ke ztížení přístupu na okolní pozemky.  Doporučuji,  aby žadatel  doložil  souhlasy 
okolních vlastníků.

Výbor  pro  hospodaření  s majetkem  města  dne  9.3.2021 doporučil 
zastupitelstvu  města  neschválit  prodej  části  p.p.č.  1354 v k.ú.  Proseč  nad 
Nisou. Důvodem je, že se jedná o plochy veřejných komunikací.




