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NÁVRH USN. ZM/N 3356
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

 s  c  h  v  a  l  u  j  e  
1. výjimku z Pravidel pro jednání Výboru pro hospodaření

s majetkem města, na základě které bude zveřejněn
záměr prodeje st.p.č. 627/1, jejíž součástí je objekt č.p.
745 (Růžová 9) a p.p.č. 1836/1, vše v k. ú. Jablonec
nad Nisou formou elektronické aukce s uvedením
minimální kupní ceny 5.266.000,- Kč.

2. demolici objektu č.p. 176 (Prosečská 176) včetně
příslušenství, vše v k.ú. Proseč nad Nisou, a to vzhledem
ke špatnému technickému stavu objektu.
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D ů v o d o v á  z p r á v a 
 
1. Růžová 9/745 – záměr prodeje věcí nemovitých 
Objekt je zařazen ve skupině „C“ – objekty prodávané jako celek. Jedná se o st.p.č. 
627/1 o výměře 407 m2, jejíž součástí je objekt č.p. 745 (Růžová 9) a p.p.č. 1836/1 
o výměře 286 m2 (zahrada), vše v k.ú. Jablonec nad Nisou.  
 
Výborem pro hospodaření s majetkem města i zastupitelstvem města bylo 
projednáno, že na objekty, které jsou zařazeny ve skupině „C“ – objekty prodávané 
jako celek, bude zadáno vypracování znaleckých posudků. Po vyhotovení znaleckých 
posudků budou tyto předloženy výboru pro hospodaření s majetkem města s tím, že 
zároveň bude určen způsob prodeje objektů. 
 
Znalecký posudek na tento objekt má majetkoprávní oddělení k dispozici, cena 
obvyklá dle znaleckého posudku činí 5.266.000,- Kč. 
 

Popis objektu odborem technickým z r. 2019: 
Jedná se o zděnou cihelnou budovu z plných cihel, kamenné sokly. Střecha je ze 
šindele a TiZn. Vikýře a věžičky, zadní štít jsou ze štukové omítky natřené barvou. 
Původní fasáda je zachovalá a je z břizolitu, sokly jsou z kamene. Hlavní část objektu 
je nepravidelného půdorysu, avšak blížící se půdorysu čtvercovému. Je kryta 
mansardovou střechou. Objekt obsahuje 1. PP (suterén – podsklepení), 1. NP 
(přízemí), 2. NP (1. patro), 3. NP (podkroví) a horní prostor krovu. Svislé nosné 
konstrukce objektu jsou tvořeny zděnými stěnami. Stěny jsou pravděpodobně 
vyzděny hlavně z plných pálených cihel. V dolních partiích se vyskytuje kamenné 
zdivo a možná i smíšené. Stropy nadzemních podlaží objektu se jeví dřevěné trámové. 
Krov je dřevěný, tesařsky vázaný. 
 
Provedené stavební úpravy:  
v minulosti proběhla na objektu generální oprava střechy, klempířských prvků 
střechy, omítky věžiček, vikýřů a zadního štítu 
Závady u objektů:  
lokální opravy ostění u oken – špatně provedeno oplechování oken – v zimě vzlíná 
voda a namrzá nad kamenným soklem je břizolit – oprava cca z 50%, vč. oplechování 
odskoku na fasádě z balkonu, který je v havarijním stavu, zatéká do objektu do bytu 
v přízemí, přístavba objektu je v havarijním stavu, a to zejména střecha, prohnilé jsou 
nosné trámy – buď nákladná oprava nebo zbourání přístavby, na přístavbě stříkaná 
omítka již dožilá, sokl cca z 50% sanační omítky, okna nátěr cca do 3 let 
 
Hodnocení statika: 
v nezanedbatelné části 1. NP byla zjištěna nadměrná vlhkost. Jedna z vnitřních stěn 
je prakticky mokrá, lokálně z ní odpadává omítka. Z přilehlého stropu též odpadla 
omítka a jsou viditelná prkna podhledu velmi silně poškozená dřevokaznou houbou 
celulózovorního typu. Velmi silné poškození dřevokaznou houbou celulózovorního 
typu lze důvodně předpokládat i u stropních a podhledových trámů (pravděpodobně 

se jedná o dvojitý trámový strop). Stav stropu 1. NP je nutno charakterizovat jako 
havarijní. Vzhledem ke skutečnosti, že se nad vlhkou oblastí 1. NP nachází ve 2. NP 
koupelna, je zdroj vlhkosti buď v úniku vody z rozvodů, nebo ve způsobu užívání 
koupelny. Ve 2. NP jsou na více místech poškozeny omítky, a to nejčastěji u dveří. 
U některých dveří omítka lokálně odpadla a je viditelné zdivo z cihelných příčkovek 
porušené trhlinkami. Na třech místech je odpadlá omítka stropu a je viditelné 
rákosování. Ve 3. NP jsou viditelné trhlinky v omítkách stropu. 
 



Počet bytů: 
V objektu se nacházejí 3 bytové jednotky, všechny volné. 
byt č. 1 - 1+3 – 112,60 m2  
byt č. 2 - 1+3 – 132,60 m2  

byt č. 3 – 1+2 – 114,60 m2  
Půda: 
kontrolovaná část půdy je v pořádku, nyní již nezatéká, zůstaly mapy na prknech.  
Objekt je ve špatném technickém stavu, strop v 1. NP je v havarijním stavu. Prvky 
krátkodobé životnosti objektu jako celku se blíží konci své životnosti, což se týká 
hlavně 2.NP a 1.NP. Objekt je vhodný k celkové opravě. Přístavba u domu vhodná 
k demolici. 
Statický posudek vystaven 4/2018. 
 
Kolečko: 
Odbor kancelář primátora – bez námitek 
Odbor kancelář tajemníka – souhlas  

Odbor humanitní – bez námitek 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – bez připomínek  
Odbor technický – souhlas, bez připomínek 
Odbor stavební a životního prostředí – bez připomínek, kromě: 
vodoprávní úřad - nutno upozornit zájemce na vícenáklady spojené s připojením na 
kanalizaci  
Odbor územního a hospodářského rozvoje  
oddělení dotací a oddělení investiční výstavby – v červnu 2019 navrženo mezi objekty 
vytipované k rekonstrukci pro dostupné/sociální bydlení  
poznámka majetkoprávního oddělení - po konzultaci s vedoucí Odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví objekt vyřazen z prodeje, OSVaZ nyní nemá zájem o daný objekt, 
souhlasí o prodejem 
oddělení územního a strategického plánování – souhlas  
 
Vzhledem k tomu, že je navrženo předmětný objekt včetně pozemků prodat formou 
elektronické aukce a Pravidla pro jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města 
tuto formu prodeje objektů nezahrnují, je nutno schválit výjimku z Pravidel pro 
jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města, na základě které bude zveřejněn 
záměr prodeje st.p.č. 627/1, jejíž součástí je objekt č.p. 745 (Růžová 9) a p.p.č. 
1836/1 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou formou elektronické aukce s uvedením 
minimální kupní ceny 5.266.000,- Kč. 
V návaznosti na výše uvedené a na skutečnost, že Výbor pro hospodaření s majetkem 
města zřizuje a členy výboru schvaluje zastupitelstvo města, je zastupitelstvu města 
předložen návrh na schválení výjimky z Pravidel pro jednání výboru. 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 11. 1. 2022 
zastupitelstvu města schválit výjimku z Pravidel pro jednání Výboru 
pro hospodaření s majetkem města, na základě které bude zveřejněn záměr 
prodeje st.p.č. 627/1, jejíž součástí je objekt č.p. 745 (Růžová 9) a p.p.č. 1836/1 
vše v k. ú. Jablonec nad Nisou formou elektronické aukce s uvedením 
minimální kupní ceny 5.266.000,- Kč. 
 



 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. č.p. 176 (Prosečská 176), k.ú. Proseč nad Nisou – demolice objektu 
Objekt je zařazen ve skupině „E“ – objekty, které si město ponechá ve svém vlastnictví. 
Výboru pro hospodaření s majetkem města byl dne 11. 5. 2021 předložen návrh 
na přeřazení objektu Prosečská 176 ze skupiny „E“ – objekty, které si město ponechá 
ve svém vlastnictví do skupiny „C“ – objekty prodávané jako celek. 
O tomto návrhu nebylo hlasováno. Po rozsáhlé diskuzi bylo rozhodnuto, že město 
osloví Ředitelství silnic a dálnic s nabídkou odkupu objektu včetně pozemku.  
Na nabídku města zástupce Ředitelství silnic a dálnic sdělil, že nemají o objekt zájem. 
 
Popis objektu odborem technickým: 
Jedná se o zděný objekt z plných cihel s balkonem do ulice. Zadní strana objektu 
sousedí se skalním masívem. Objekt je ve špatném technickém stavu, přízemí je od 
soklu podmáčené a je tedy předpoklad, že se uvnitř objektu vytvářejí plísně. 
 
Provedené stavební úpravy: 

- z části do ulice opravena střecha kolem mansard – Beronit 

- okna lokálně měněna, jedná se o špaletová okna, kde byla vyměněna pouze 
venkovní část – nový rám vsazen do rámu původního 

Závady objektu: 
- dřevěná okna a dveře dožilé 
- mansardy původní 
- celý objekt je podmáčen, hlavně zadní strana do dvora 
- dožilé plechování fasády 
- fasáda – přední část cca 80 – 90%, zadní část 20% 
- havarijní balkón nad chodníkem 

 
Počet bytů: 13 
Z toho volných: 11, jedná se o prostorově malé bytové jednotky, které byly rozděleny 
z velkých bytů a sloužily jako náhradní ubytování pro neplatiče. 
 
Přes p.č. 428 je zřízeno věcné břemeno příjezdu ke garáži, nacházející se na p.č. 429 
(věci nemovité jsou ve vlastnictví manželů Tarabcových). 
 
Kolečko: 
Odbor kancelář primátora – bez námitek 
Odbor kancelář tajemníka – souhlas  
Odbor humanitní – bez námitek 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – bez připomínek  
Odbor technický – souhlas, bez připomínek 
Odbor stavební a životního prostředí - bez připomínek, kromě: 
stavební úřad – nevíme, jak je objekt odkanalizován 
Odbor územního a hospodářského rozvoje 
oddělení dotací – nesouhlas - v červnu 2019 navržené mezi objekty vytipované k 
rekonstrukci pro dostupné/sociální bydlení. Rekonstruovat tento objekt preferuje 
sociální odbor 
poznámka majetkoprávního oddělení - po konzultaci s vedoucí Odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví objekt vyřazen, OSVaZ nemá zájem o daný objekt, souhlasí 
s prodejem 
oddělení územního a strategického plánování – souhlas  
oddělení investiční výstavby - v červnu 2019 navržené mezi objekty vytipované 
k rekonstrukci pro dostupné/sociální bydlení  
 
 
 



V návaznosti na havarijní stav objektu a nezájem Ředitelství silnic a dálnic o koupi 
objektu bude zadáno vypracování rozpočtu na demolici objektu. Odbor technický sdělil, 
že po projednání se stavebním dozorem a zpracovatelem rozpočtu na demolici je hrubý 
odhad ceny demolice objektu Prosečská 176 cca 3,5 - 4 mil. Kč.  
Podrobný rozpočet bude vypracován, zatím zhotovitel pracoval pouze s půdorysem a 
rozměrem budovy. Dá se předpokládat, že pokud se bude demolovat i garáž, která není 
ve vlastnictví města, bude cena vyšší. Pro konkrétnější a přesnější stanovení ceny je 
potřeba zpracovat projektovou dokumentaci. 
 
V návaznosti na informaci o garáži, která se nachází v blízkosti domu Prosečská 176 a 
není ve vlastnictví města, navrhuje Odbor technický, aby majetkoprávní oddělení 
vstoupilo v jednání s vlastníky této garáže s tím, že by město tuto garáž např. vykoupilo 
a následně zdemolovalo spolu s objektem Prosečská 176. Dle názoru Odboru 
technického by tato garáž při demolici překážela a nebylo by jisté, zda by při demolici 
nebyla poškozena. Po demolici by tam tato garáž zůstala jako např. garáž 
u autobusového nádraží, což by nebylo vhodné. 
 
 
 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 11. 1. 2022 
zastupitelstvu města vzhledem ke špatnému technickému stavu objektu 
č.p. 176 (Prosečská 176) v k.ú. Proseč nad Nisou, schválit jeho demolici. 
 

 

 
 



 
 

 
 

garáž ve vlastnictví manželů Tarabcových 
 



 
 

 



 
 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


