
 

PRO NADCHÁZEJÍCÍ 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JABLONEC NAD NISOU 
konané 22.4.2021

K bodu: 
Bezúplatný převod pozemku ze Státního pozemkového úřadu ČR
na Statutární město Jablonec nad Nisou. "Info P"

Předkládá: 
 Ing. Petr Roubíček

náměstek primátora

Projednáno:
Výbor pro územní plánování a
rozvoj města dne 8.4.2021
Výbor pro hospodaření s majetkem
města dne 13.4.2021

Zpracoval: 
 Martina Linhartová

Oddělení územního a strategického plánování

Kont.osoba: 
 Martina Linhartová

Oddělení územního a strategického plánování

linhartova@mestojablonec.cz

NÁVRH USN. ZM/N 3158
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

 s  c  h  v  a  l  u  j  e  
   bezúplatný převod pozemku p.č. 330 k.ú. Proseč

nad Nisou ze správy Státního pozemkového úřadu
na Statutární město Jablonec nad Nisou.
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Důvodová zpráva: 
 

 
              Na pozemku p.č. 330 v k.ú. Proseč nad Nisou existuje stavba pozemní komunikace 
– komunikace pro silniční dopravu, se zpevněným asfaltovým povrchem. Kategorie pozemní 
komunikace – místní komunikace III. třídy. v Pasportu místních komunikací zařazena pod 
názvem „Za Říčkou“, ozn. 376c. 

 
              Na základě § 7 odst. 2 a 4 písmeno a) b) zákona 503/2010 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů má město možnost požádat o bezúplatný převod pozemku, který je zastavěn 
pozemní komunikací. 
 
             Bezúplatným převodem pozemku p.p.č. 330 v k.ú. Proseč nad Nisou ze správy 
Státního pozemkového úřadu na Statutární město Jablonec nad Nisou dojde k dodatečnému 
majetkoprávnímu vypořádání. K dnešnímu dni bylo takto převedeno na město cca 50 
pozemků zastavěných pozemními komunikacemi. 
 
              

Průběh projednávání ve Výboru pro územní plánování a rozvoj města 

 
              Výzva k bezúplatnému převodu pozemku p,č, 330 k.ú. Proseč nad Nisou ze 
Státního pozemkového úřadu na město byla projednána na jednání Výboru pro územní 
plánování a rozvoj města dne 8. dubna 2021.  
 
K dané věci přijal Výbor pro územní plánování a rozvoj města následující usnesení:  
 
USNESENÍ č. 52/2021 

Výbor pro územní plánování a rozvoj města 
 

d o p o r u č u j e  
 

bezúplatný převod pozemku p.č. 330 k.ú. Proseč nad Nisou ze správy 
Státního pozemkového úřadu na Statutární město Jablonec nad Nisou. 
 
Hlasování:  
Počet členů v době hlasování: 9 
Hlasování (pro – proti - zdržel se): 9-0-0 
 
 
 

Průběh projednávání ve Výboru pro hospodaření s majetkem města 

 
              Výzva k bezúplatnému převodu pozemku p,č, 330 k.ú. Proseč nad Nisou ze 
Státního pozemkového úřadu na město byla projednána na jednání Výboru pro hospodaření 
s majetkem města dne 13. dubna 2021.  
 
K dané věci přijal Výbor pro hospodaření s majetkem města následující usnesení:  
 

Výbor pro hospodaření s majetkem města 
 

d o p o r u č u j e  

 
bezúplatný převod pozemku p.č. 330 k.ú. Proseč nad Nisou ze správy 

Státního pozemkového úřadu na Statutární město Jablonec nad Nisou. 

 



 2 

Grafická příloha:      
 
  


