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NÁVRH USN. ZM/N 3329
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s  c  h  v  a  l  u  j  e 
1. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k

nemovité věci  a o zřízení věcného práva
č. 7422/ULB/2021, kterou se bezúplatně převádí
pozemková parcela č. 215/1, zastavěná plocha a nádvoří,
zbořeniště, v katastrálním území Jablonecké Paseky,
obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví ČR - Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových,
IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800
Praha do vlastnictví statutárního města Jablonec
nad Nisou.

2. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k
nemovité věci č. 9889/ULB/2021, kterou se bezúplatně
převádí pozemková parcela č. 810/85, ostatní plocha,
zeleň, p.p.č. 810/87, ostatní plocha, manipulační plocha,
p.p.č. 812/68 jako ostatní plocha, manipulační plocha v
katastrálním území Jablonecké Paseky, obci Jablonec
nad Nisou, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, 12800 Praha do vlastnictví statutárního
města Jablonec nad Nisou.

3. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k
nemovité věci  a o zřízení věcného práva
č. 6865/ULB/2021, kterou se bezúplatně převádí
pozemková parcela č. 852/6, zahrada, v katastrálním
území Jablonecké Paseky, obci Jablonec nad Nisou, z
vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, 12800 Praha do vlastnictví statutárního města
Jablonec nad Nisou.

4. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod části
p.p.č. 1125/2 o  výměře cca 928 m2, včetně stavby
komunikace z  vlastnictví       R        B       
                                   Stráž nad Nisou
do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou,
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 10.000,- Kč s
tím, že k převodu komunikace dojde nejdéle do  šesti
měsíců od zápisu nové komunikace do katastru nemovitostí
Smlouva budoucí kupní bude platná nejdéle po dobu pěti
let od podpisu této smlouvy, po marném uplynutí této lhůty
nebude město vázáno povinností převod realizovat. Město
si vyhrazuje právo stavbu komunikace nepřevzít v případě,
že investor svévolně bez předchozího odsouhlasení
statutárním městem, změní projektovou dokumentaci a
stavbu provede se změnami, které nebyly statutárním



městem předem prokazatelně odsouhlasené.
Tato podmínka se týká i změny ve skladbě a použití
stavebního materiálu.

5. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod části
p.p.č. 1125/1 o  výměře cca 1063 m2, včetně stavby
komunikace z  vlastnictví       J         B          
                                               
      Jablonec nad Nisou do vlastnictví statutárního
města Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní
cenu ve výši 10.000,- Kč s tím, že k převodu komunikace
dojde nejdéle do  šesti měsíců od zápisu nové komunikace
do katastru nemovitostí Smlouva budoucí kupní
bude platná nejdéle po dobu pěti let od podpisu
této smlouvy, po marném uplynutí této lhůty nebude město
vázáno povinností převod realizovat. Město si vyhrazuje
právo stavbu komunikace nepřevzít v případě, že investor
svévolně bez předchozího odsouhlasení statutárním
městem, změní projektovou dokumentaci a stavbu provede
se změnami, které nebyly statutárním městem předem
prokazatelně odsouhlasené. Tato podmínka se týká i změny
ve skladbě a použití stavebního materiálu.

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. bezúplatný převod p.p.č. 215/1 o výměře 124 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky  
Uvedený pozemek je ve vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha, který 
jej městu nabídl bezúplatně s omezujícími podmínkami. Dále bude k pozemku 
zřízeno věcné právo zákazu zcizení a zatížení na dobu 10 let. 
„Nabyvatel se zavazuje o převáděný majetek řádně pečovat a užívat jej pouze ve 
veřejném zájmu k účelům vyplývajícím z ustanovení smlouvy. Převáděný majetek 
nelze využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze jej pronajímat 
ani přenechat do pachtu ani takové nakládání strpět. Toto omezení se sjednává 
na dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva k převáděnému 
majetku pro nabyvatele dle této smlouvy do katastru nemovitostí. 
Porušením tohoto omezení není, bude-li k hospodářským (komerčním) účelům včetně 

nájmu či pachtu využito nejvýše 20 % celkové plochy převáděného majetku. 
Poruší-li nabyvatel tuto povinnost zaplatí převodci smluvní pokutu  ve výši 13.500 
Kč a převodce je oprávněn od smlouvy odstoupit. 
P.p.č. 215/1 je v katastru nemovitostí vedena zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště. 
 
Kolečka: 
Kancelář primátora – souhlas 
Kancelář tajemníka –  souhlas 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – souhlas 
Humanitní odbor – souhlas 
Odbor stavební a životního prostředí – bez připomínek 
Odbor územního a hospodářského rozvoje – souhlas 
Odbor technický – souhlas 
Městský architekt -  souhlas 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 14.12.2021 
zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického 
práva k nemovité věci  a o zřízení věcného práva č. 7422/ULB/2021, kterou se 
bezúplatně převádí pozemková parcela č. 215/1, zastavěná plocha a nádvoří, 
zbořeniště, v katastrálním území Jablonecké Paseky, obci Jablonec nad Nisou, 
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha do vlastnictví 
statutárního města Jablonec nad Nisou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



2. bezúplatný převod p.p.č. 810/85 o výměře 2 m2, p.p.č. 810/87 o výměře 53 
m2, p.p.č. 812/68 o výměře 89 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky 
Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha.  
Úřad pro zastupování státu nabídl městu možnost bezúplatného převodu výše 
uvedených parcel do vlastnictví města, bez omezujících podmínek.  
P.p.č. 810/15 je v katastru nemovitostí vedena jako ostatní plocha, zeleň. P.p.č. 
810/87 a p.p.č. 812/68 jako ostatní plocha, manipulační plocha.  
 
Kolečka: 
Kancelář primátora – souhlas 
Kancelář tajemníka –  souhlas 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – souhlas 
Humanitní odbor – souhlas 
Odbor stavební a životního prostředí – bez připomínek 
Odbor územního a hospodářského rozvoje –  souhlas 

Odbor technický – souhlas 
Městský architekt -  souhlas 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 14.12.2021 
zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického 
práva k nemovité věci č. 9889/ULB/2021, kterou se bezúplatně převádí 
pozemková parcela č. 810/85, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 810/87, ostatní 
plocha, manipulační plocha, p.p.č. 812/68 jako ostatní plocha, manipulační 
plocha v katastrálním území Jablonecké Paseky, obci Jablonec nad Nisou, z 
vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha do vlastnictví 
statutárního města Jablonec nad Nisou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



3. bezúplatný převod p.p.č. 852/6 o výměře 725 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky  
Uvedený pozemek je ve vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha, který 
jej městu nabídl bezúplatně s omezujícími podmínkami. Dále bude k pozemku 
zřízeno věcné právo zákazu zcizení a zatížení na dobu 10 let. 
„Nabyvatel se zavazuje o převáděný majetek řádně pečovat a užívat jej pouze ve 
veřejném zájmu k účelům vyplývajícím z ustanovení této smlouvy. Převáděný 
majetek nelze využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze jej 
pronajímat ani přenechat do pachtu ani takové nakládání strpět. Toto omezení 
se sjednává na dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva k 
převáděnému majetku pro nabyvatele dle této smlouvy do katastru nemovitostí. 
Porušením tohoto omezení není, bude-li k hospodářským (komerčním) účelům včetně 
nájmu či pachtu využito nejvýše 20 % celkové plochy převáděného majetku. 
P.p.č. 852/6 je v katastru nemovitostí vedena zahrada. 
 
Kolečka: 

Kancelář primátora – souhlas 
Kancelář tajemníka –  souhlas 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – souhlas 
Humanitní odbor – souhlas 
Odbor stavební a životního prostředí – bez připomínek 
Odbor územního a hospodářského rozvoje – souhlas 
Odbor technický – souhlas 
Městský architekt -  souhlas 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 14.12.2021 
zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického 
práva k nemovité věci  a o zřízení věcného práva č. 6865/ULB/2021, kterou se 
bezúplatně převádí pozemková parcela č. 852/6, zahrada, v katastrálním území 
Jablonecké Paseky, obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví ČR - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo 

nábřeží 390/42, 12800 Praha do vlastnictví statutárního města Jablonec nad 
Nisou. 
 



 
 

 
 



 



 
 



 
 
 



 
 
 
 



4. + 5. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na převod části p.p.č. 1125/2 a 
části p.p.č.  1125/1 v k.ú. Proseč nad Nisou  
Ing. R. B., r. 1965, bytem Stráž nad Nisou jako vlastník p.p.č. 1125/2 v k.ú. Proseč 
nad Nisou a paní J. B., r. 1956, bytem Jablonec nad Nisou jako vlastník p.p.č. 
1125/1 požádali o projednání budoucího převodu částí pozemků a nově vybudované 
komunikace mimo jiné i na těchto pozemcích do vlastnictví města.  
Jedná se o výstavbu prostředního úseku nové komunikace funkční třídy D1 – 
komunikace se smíšeným provozem (obytná zóna). Projekt je připraven na celou 
komunikaci, projednávání a povolování probíhá samostatně po jednotlivých 
stavebních objektech. Stavba částečně zasahuje do p.p.č. 1120, 1121/1 v k.ú. Proseč 
nad Nisou, kterou připravuje statutární město Jablonec nad Nisou.  
 
Na p.p.č. 1125/1 ve vlastnictví paní B. je zapsána dočasná povaha věcného práva na 
základě zajišťovacího převodu. 
 
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 
Odbor technický –  souhlas 
Městský architekt -  souhlas 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 14.12.2021 
zastupitelstvu města schválit : 
4. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod části p.p.č. 1125/2 o  
výměře cca 928 m2, včetně stavby komunikace z  vlastnictví  Ing. R. B., r. 1965, 
bytem Stráž nad Nisou do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou, 
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 10.000,- Kč s tím, že k převodu 

komunikace dojde nejdéle do  šesti měsíců od zápisu nové komunikace do 
katastru nemovitostí Smlouva budoucí kupní bude platná nejdéle po dobu pěti 
let od podpisu této smlouvy, po marném uplynutí této lhůty nebude město 
vázáno povinností převod realizovat. Město si vyhrazuje právo stavbu 
komunikace nepřevzít v případě, že investor svévolně bez předchozího 
odsouhlasení statutárním městem, změní projektovou dokumentaci a stavbu 
provede se změnami, které nebyly statutárním městem předem prokazatelně 
odsouhlasené. Tato podmínka se týká i změny ve skladbě a použití stavebního 
materiálu. 
 
5. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod části p.p.č. 1125/1 o  
výměře cca 1063 m2, včetně stavby komunikace z  vlastnictví  paní J. B., r. 
1956, bytem Jablonec nad Nisou  do vlastnictví statutárního města Jablonec 
nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 10.000,- Kč s tím, že k 

převodu komunikace dojde nejdéle do  šesti měsíců od zápisu nové komunikace 
do katastru nemovitostí Smlouva budoucí kupní bude platná nejdéle po dobu 
pěti let od podpisu této smlouvy, po marném uplynutí této lhůty nebude město 
vázáno povinností převod realizovat. Město si vyhrazuje právo stavbu 
komunikace nepřevzít v případě, že investor svévolně bez předchozího 
odsouhlasení statutárním městem, změní projektovou dokumentaci a stavbu 
provede se změnami, které nebyly statutárním městem předem prokazatelně 
odsouhlasené. Tato podmínka se týká i změny ve skladbě a použití stavebního 
materiálu. 



 
 
Trasa plánované komunikace 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


