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NÁVRH USN. ZM/N 3363
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s  c  h  v  a  l  u  j  e 
1. prodej p.p.č. 1331/11 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro

pana O       B                             
           Pulečný, pana P     H               ,
                             Jablonec nad Nisou,
manžele P              a Z               H         

paní M      N       ,                       
               Jablonec nad Nisou, manžele K    ,
        a L              N                      
               Jablonec nad Nisou, Společenství
vlastníků bytů domu Mlýnská č.p. 1614 Jablonec
nad Nisou, se sídlem Mlýnská 1614/32, 46602 Jablonec
nad Nisou, IČ 25458515, každý ideální spoluvlastnický
podíl o velikosti 1/6 za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 48.500 Kč.

B. n  e  s  c  h  v  a  l  u  j  e 
1. prodej části p.p.č. 810/3 o výměře cca 73 m2 a p.p.č.

810/184 obě v k.ú. Proseč nad Nisou. Důvodem
nesouhlasu je zachování rezervy pro zimní údržbu a
případnou stavbu chodníku, nebo rozšíření komunikace.

2. prodej části p.p.č. 8/1 o výměře cca 90 m2 v k.ú. Jablonec
nad Nisou.

3. prodej p.p.č. 201/4 k.ú. Rýnovice. Důvodem nesouhlasu
je, že by v případě prodeje došlo k zamezení vstupu
na soukromé pozemky.

4. prodej části p.p.č. 191/1 v k.ú. Lukášov. Důvodem
nesouhlasu je stanovisko oddělení územního plánování a
nesouhlas s dělením pozemku.

5. prodej p.p.č. 477 a p.p.č. 478 obě v k.ú. Kokonín.
Důvodem nesouhlasu je nesoulad záměru s územním
plánem města.

6. prodej části p.p.č. 2197/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou.
Důvodem je ponechání plochy pro veřejné parkování.

C. m  ě  n  í 
změnu usnesení č. ZM/231/2016 ze dne 15. 12. 2016 a to
tak, že se kupní cena mění na částku ve výši 193.042 Kč.

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
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Důvodová zpráva 
 
A) 1. prodej p.p.č. 1331/11 o výměře 92 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem 
zahrady 
O prodej pozemku požádali vlastníci D. V., r. 2002, Jablonec nad Nisou, manželé P., 
r. 1950 a Zdeňka, r. 1950 H., Jablonec nad Nisou, paní M. N., r. 1962, Jablonec nad 
Nisou, pan O. B., r. 1991, Pulečný, pan P. H., r. 1976, Jablonec nad Nisou, manželé 
K., r. 1976 a L., r. 1979 N., Jablonec nad Nisou. 
 
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 – Předmětná část pozemku je dle ÚP Jablonec nad 
Nisou vedena ve shodné funkční ploše – SC6 Plochy smíšené obytné – centrální. 
SOUHLAS 
Odbor technický – souhlas 
Městský architekt – souhlas 
Odbor ekonomiky – na pozemek je uzavřena nájemní smlouva pro SVJ Mlýnská čp. 
1614, za účelem zahrady 
 
Dle nově schválených „Pravidel prodeje pozemků“ je minimální cena za prodej 
pozemku stanovena ve výši 500 Kč/m2. 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 30.11.2021 

zastupitelstvu města schválit prodej p.p.č. 1331/11 v k.ú. Jablonec nad Nisou  
pro pana O. B., r. 1991, bytem Pulečný, pana P. H., r. 1976, bytem Jablonec nad 
Nisou,  manžele P., r. 1950 a Z., r. 1950 H., paní M. N., r. 1962, bytem Jablonec 
nad Nisou, manžele K., r. 1976 a L., r. 1979 N., bytem Jablonec nad Nisou, 
Společenství vlastníků bytů domu Mlýnská č.p. 1614  Jablonec nad Nisou, se 
sídlem Mlýnská 1614/32, 46602 Jablonec nad Nisou, IČ 25458515, každý 
ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 za vzájemně dohodnutou kupní 
cenu ve výši 48.500 Kč (tj. 500 Kč/m2 + náklady za vyhotovení kupní smlouvy 
ve výši 2.500 Kč).  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
B)  1. nesouhlas s prodejem části p.p.č. 810/3 o výměře cca 73 m2 a p.p.č. 
810/184 o výměře 7 m2 v k.ú. Proseč nad Nisou 
Oddělení správy veřejné zeleně podalo podnět k vypořádání oplocené p.p.č. 810/184 
a části p.p.č. 810/3 v k. ú.  Proseč nad Nisou. Jedná se o pozemky, které město v roce 
2021 získalo v insolvenčním řízení od společnosti NATUR CZ.  
Na výzvu majetkoprávního oddělení si o prodej požádal pan Lukáš Berka, r. 1989, 
bytem Horní 5173, Proseč nad Nisou.  
 
V katastru nemovitostí je pozemek veden jako orná půda.  
 
Kolečka: 
Kancelář primátora – bez připomínek 
Kancelář tajemníka – bez připomínek 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – bez připomínek 
Humanitní odbor – souhlas 

Odbor stavební a životního prostředí – bez připomínek 
Odbor územního a hospodářského rozvoje – souhlas 
Oddělení investiční výstavby – souhlas s prodejem, rozsah prodeje je vymezen 
zaplocenou částí 
Odbor technický – souhlas, rozšiřovat komunikaci je asi zbytečné má dostatečnou 
šířku 6 m. Pokud lampa byla na p.p.č. 810/184, pak by tato parcela měla zůstat ve 
vlastnictví města, pokud by lampa byla až na p.p.č. 810/3 řešit břemenem, nebo 
oddělením. 
Městský architekt – souhlas 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 11.1.2022 řešit užívání 
pozemků formou pronájmu.  
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 11.1.2022 
zastupitelstvu města neschválit prodej části p.p.č. 810/3 o výměře cca 73 m2 a 

p.p.č. 810/184 obě v k.ú. Proseč nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je zachování 
rezervy pro zimní údržbu a případnou stavbu chodníku, nebo rozšíření 
komunikace. 
 
 
 
 



 
 



 

 
 



B) 2. nesouhlas s prodejem  části p.p.č. 8/1 o výměře cca 90 m2 v k.ú. Jablonec 
nad Nisou (celková výměra 420 m2)  
O prodej pozemku požádala společnost BRENTO, a.s., se sídlem Mírové náměstí 
489/15, Jablonec nad Nisou, 46601 Jablonec nad Nisou, IČ 25415212 a Ing. J. S., 
r. 1950, bytem Jablonec nad Nisou.  
V katastru nemovitostí je pozemek veden jako ostatní plocha, manipulační plocha. 
 
Kolečka: 
Kancelář primátora – bez připomínek 
Kancelář tajemníka – bez připomínek 
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 
Odbor technický – souhlas  

Městský architekt - nesouhlasím. Doporučuji držet se co nejvíce pozemků v okolí 
řeky Nisy pro možnosti budoucí revitalizace. 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 19.10.2021, aby materiál byl 
doplněn o informaci, jaký záměr má žadatel s daným pozemkem.  
Stanovisko spol. BRENTO s.r.o.  - Pozemek p.p.č. 8/1 jeho část před objektem Lidická 
1564/13 a objektem Lidická 15 je dlouhodobě neudržovaná. 
Kupí se zde domovní odpad včetně nefunkčních spotřebičů (lednička atd.). 
Společně s panem Ing. S. máme zájem tuto část pozemku vyklidit a vyčistit tak, aby 
bylo možné tuto jeho část využívat pro parkování vozidel nájemníků. 
Oba naše objekty totiž nemají stavebním zákonem předepsaný počet park. míst 
úměrně počtu bytů. Tento stav bychom tímto částečně napravili. Město tento 
pozemek žádným způsobem nevyužívá ani neudržuje. 
Stanovisko Ing. Schuberta - část tohoto pozemku před objektem spol. Brento (č.p. 
13) a naším objektem (č.p. 15) je dlouhodobě neudržovaná, je na ní uskladněn 
stavební materiál apod. Máme společný zájem tuto část pozemku vyklidit a vyčistit 
tak, aby bylo možné tuto jeho část využívat pro parkování vozidel nájemníků. 
Oba naše objekty totiž nemají stavebním zákonem předepsaný počet park. míst 
úměrně počtu bytů. Tento stav bychom tímto částečně napravili. Město tento 
pozemek žádným způsobem nevyužívá ani neudržuje. 
 
Výbor doporučil dne 30.11.2021 tento bod odložit a doplnit materiál o stanovisko 
oddělení investiční výstavby, zda tento pozemek nebude využit v rámci investiční 
akce, např. terminálu.  Město zde nemá investiční záměr. 
Dne 14.12.2021 bylo odborem územního a hospodářského rozvoje, po konzultaci 
s náměstkem Ing. Roubíčkem, doplněno, že s prodejem pozemku souhlasí.  
 
Návrh majetkoprávního oddělení: 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 11.1.2022 radě města 
schválit zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 8/1 o výměře cca 90 m2 v k.ú. Jablonec 
nad Nisou. 
Pozemek bude zveřejněn podle Skupiny D) – ostatní pozemky určené k prodeji 
(vypořádání, doprodeje, zahrady k domům, ostatní pozemky) 

- ve výjimečných případech (zaplocené pozemky, doprodeje pozemků 
pod stavbou, apod.), kdy je pouze jeden zájemce o pozemek, 
nebudou pozemky skupiny D) zveřejňovány na realitním serveru, ale 
pouze na úřední desce po dobu 15 dní, bez nutnosti uvedení 
minimální kupní ceny. 



K tomuto bodu jednání proběhla rozsáhlá diskuse. Členové výboru požadují, aby 
majetkoprávní oddělení jednalo se zájemci o koupi předmětného pozemku o možnosti 
pronájmu. 
 
Členové výboru se shodli na tom, že o výše uvedeném návrhu majetkoprávního 
oddělení hlasovat nebudou a navrhli níže uvedený závěr: 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 11.1.2022 
zastupitelstvu města neschválit prodej části p.p.č. 8/1 o výměře cca 90 m2 
v k.ú. Jablonec nad Nisou. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



B) 3. nesouhlas s prodejem p.p.č. 201/4 o výměře 325 m2 v k.ú. Rýnovice  
O prodej uvedeného pozemku za účelem zahrady požádal pan M. H., r. 1984, bytem 
Liberec, který je vlastníkem sousední p.p.č. 211/1, 213/1, st.p.č. 213/6, jejíž 
součástí je stavba bez čp/če, st.p.č. 213/7, jejíž součástí je stavba č.p. 5229 vše v k.ú. 
Rýnovice.  
Správcem pozemku je oddělení správy veřejné zeleně. V katastru nemovitostí je 
pozemek veden jako ostatní plocha, neplodná půda. 
 
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, z pohledu platného územního plánu se 

jedná o stabilizovanou plochu zastavěného území kategorie SC4 – plochy smíšené 
obytné – centrální. 
Odbor technický – souhlas 
Městský architekt - z pohledu urbanismu s prodejem nemám problém. 
Nevím však, zda sousední vlastník, pan K. s prodejem souhlasí a zda má jiný přístup 
ke svým pozemkům. Situace na mne působí jako silové řešení sousedských sporů, 
kde by město mělo působit v roli moderátora. Pokud p. K. ztratí legální možnost 
přístupu ke svým pozemkům, problém se obrátí proti městu. 
 
Na základě znaleckého posudku byla cena stanovena ve výši 146.000 Kč, tj. cca 449 
Kč/m2.  
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města, po provedeném místním šetření, doporučil 
dne 28.1.2020 radě města schválit zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 201/4 v k.ú. 
Rýnovice.  
- o prodeji byli informováni sousední vlastníci  
 
V rámci zveřejnění byli osloveni okolní vlastníci a to, vlastník p.p.č. 201/1 
SPORTOVNÍ KLUB POLICIE MAJÁK, z.s. a vlastník p.p.č. 213/2 pan O. K., r. 1956, 
bytem Jablonec nad Nisou. 
Pan K. požádal o prodej části pozemku za účelem přístupu ke garáži, kterou má 
umístěnu na st.p.č. 213/3, jejíž součástí je stavba bez čp/če. 
 
Pan K. nemá přes pozemky pana H. zřízeno žádné věcné břemeno vjezdu. 
 
Majetkoprávním oddělením byl pan K. vyzván, zda má zájem se zúčastnit výběrového 
řízení, nebo zda má zájem o zřízení služebnosti. Na tento dopis jsme neobdrželi jasné 
stanovisko (viz dopis v příloze). 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 11.1.2022 
zastupitelstvu města neschválit prodej p.p.č. 201/4 k.ú. Rýnovice. Důvodem 
nesouhlasu je, že by v případě prodeje došlo k zamezení vstupu na soukromé 
pozemky.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



B) 4. nesouhlas s prodejem části p.p.č. 191/1 o výměře cca 410 m2 (celková 
výměra 1523 m2) v k.ú. Lukášov 
O prodej pozemku požádal pan V. T., r. 1986, bytem Jablonec nad Nisou za účelem 
výsadby kvůli odhlučnění rychlostní silnice, pěstování zeleniny, chov včelstev a 
umístění kotce pro psa co nejdále od cvičiště psů. 
V katastru nemovitostí je pozemek veden jako trvalý travní porost. 
 
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 
Odbor územního a hospodářského rozvoje  
Oddělení územního plánování - NESOUHLAS, pozemek je v rámci Změny č. 1 
Územního plánu Jablonec nad Nisou vymezena jako návrhová plocha DS.27, která je 

rovněž vymezena jako veřejně prospěšná stavba.  
Odbor technický – souhlasíme 
Městský architekt – souhlas  
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 27.4.2021 doporučil po proběhlém 
místním šetření radě města schválit zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 191/1 o 
výměře cca 410 m2 v k.ú. Lukášov.  
 
Po vyhotovení geometrického plánu byl zajišťován souhlas s dělením pozemku. 
Stavební úřad tento souhlas nevydal v návaznosti na závazné stanovisko odboru 
územního a hospodářského rozvoje, kde je uvedeno že záměr dělení pozemku je 
nepřípustný. Plocha je dle územního plánu jako DS Plochy dopravní infrastruktury a 
současně je plocha vymezena jako veřejně prospěšná stavba pro dopravní 
infrastrukturu s možností vyvlastnění. Hlavní využití pozemku je dle ÚP pro silniční 
dopravu. Využití pozemku pro zahradu je v rozporu s územním plánem. 
 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 25.1.2022 doporučil 
zastupitelstvu města neschválit prodej části p.p.č. 191/1 v k.ú. Lukášov. 
Důvodem nesouhlasu je stanovisko oddělení územního plánování a nesouhlas 
s dělením pozemku. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



B) 5. nesouhlas s prodejem p.p.č. 477 o výměře 8547 m2 a p.p.č. 478 o výměře 
8561 m2 obě v k.ú. Kokonín 
O prodej pozemků za účelem výstavby 3-4 rodinných domů požádala paní J. B., 
r. 1970, Jablonec nad Nisou. 
V katastru nemovitostí je p.p.č. 477 veden jako lesní pozemek, p.p.č. 478 je veden 
jako trvalý travní porost. 
 
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  
Oddělení dopravní a silniční - upozorňujeme, že komunikace Dubová, zpřístupňující 
požadované pozemky, nemá kapacitu pro zvýšenou dopravu z důvodu výstavby 
nových RD. Případný investor doloží k územnímu řízení výpočet, že komunikace je 

stavěná na kapacitní navýšení dopravy, v opačném případě bude muset být 
komunikace stavebně upravena pro navýšenou kapacitu dopravy.   
Oddělení životního prostředí - s prodejem pozemků za účelem výstavby rodinných 
domů nesouhlasíme, jedná se o lesní pozemky či pozemky v ochranném pásmu lesa, 
upozorňujeme, že dle platného ÚP se jedná o plochy nezastavitelné                                   
Státní správa lesů - s prodejem pozemků za účelem výstavby rodinných domů 
nesouhlasíme. V případě pozemku parc. č. 477 se jedná o pozemek určený k plnění 
funkcí lesa, který musí být účelně obhospodařován podle zákona č. 289/1995 Sb., o 
lesích, v platném znění, tj. hospodařením v lese obnova, ochrana, výchova a těžba 
lesních porostů a ostatní činnosti zabezpečující plnění funkcí lesa. Jeho využití k 
jiným účelům je zakázáno. V případě pozemku parc. č. 478 se jedná o pozemek 
nacházející se z velké části v ochranném pásmu výše uvedeného lesního pozemku. Ze 
strany orgánu státní správy lesů je i tento pozemek nevhodný k výstavbě rodinných 
domů z důvodu možné negativní interakce mezi výstavbou rodinných domů a výše 
zmíněného porostu. Výstavba rodinných domů by byla v případě realizace limitována 
ochranným pásmem lesního pozemku, v pásmu do 25 m od hranice lesního porostu 
je stavba ze strany správního orgánu nepřijatelná. Dále upozorňujeme, že se dle 
platného územního plánu jedná o plochy nezastavitelné.     
Oddělení přírody a krajiny - nesouhlas – zástavba by byla zcela ve střetu se zájmy na 
ochraně přírody a krajiny (dřeviny rostoucí mimo les, les, krajinný ráz, vodní tok, 
apod.), proto i z pohledu územního plánu města nejsou pozemky určené k zástavbě.          
Vodoprávní úřad - upozorňujeme, že přes uvedené pozemky protéká bezejmenný 
vodní tok (IDVT 10181867) ve správě Povodí Labe, s.p. Hradec Králové. Vzhledem k 
této skutečnosti mohou být při výstavbě RD stanoveny omezující podmínky. 
Odbor územního a hospodářského rozvoje  
Oddělení územního plánování - s prodejem NESOUHLASÍME, pozemek p.č. 477 je 
v Územním plánu Jablonec nad Nisou vymezen jako plocha kategorie LP Plocha Lesní 
a pozemek p.č. 478 je vymezen plocha kategorie SK Plochy smíšené krajinné. Ani 
jeden z těchto pozemků NENÍ možné využít k výstavbě rodinných domů. Pokud 

budou pozemky žadatelce prodány, může u ní vzniknout očekávání, že bude moci 
domy postavit. To je však možné pouze za předpokladu, že bude vydána změna 
územního plánu, na kterou ze zákona neexistuje žádný právní nárok a jejíž výsledek 
nelze v žádném případě dopředu garantovat. Je tak možné, že by po prodeji pozemků 
žadatelka nemohla svůj záměr realizovat a šla by do sporu s městem.  
Odbor technický – nesouhlas, jedná se o lesní pozemky 
Městský architekt – pozemky nejsou zastavitelné, záměr není reálný bez změny 
územního plánu, s prodejem nesouhlasím 
 



Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 25.1.2022 doporučil 
zastupitelstvu města neschválit prodej p.p.č. 477 a p.p.č. 478 obě v k.ú. 
Kokonín. Důvodem nesouhlasu je nesoulad záměru s územním plánem města. 
 
 

 
 

 
 



B) 6. nesouhlas s prodejem části p.p.č. 2197/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou 
O prodej části pozemku (zmenšenou o plochu, kde jsou umístěny popelnice) 
za účelem zřízení parkovacích míst pro členy rodiny požádala paní S. K., r. 1946, 
bytem Jablonec nad Nisou. 
 
V katastru nemovitostí je pozemek veden jako ostatní plocha, neplodná půda.  
 
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 přírody a krajiny - s prodejem pozemku za účelem stavby parkoviště 
nesouhlasíme z důvodu ochrany zeleně rostoucí na předmětném pozemku. Stromy 
tvoří významný pás zeleně mezi rušnou komunikací a bytovou zástavbou.  Stavba 

parkovací plochy by vedla ke kácení dřevin a zhoršení kvality životního prostředí v 
daném místě. 
Odbor územního a hospodářského rozvoje  
Oddělení územního plánování - pozemek je dle ÚP Jablonec nad Nisou vymezen jako 
stabilizovaná plocha kategorie VK, která parkování umožňuje. Nicméně doporučil 
bych spíše jednat o pronájmu.  
Oddělení investiční výstavby - NESOUHLAS z důvodu zásahu do existujících hranic 
komunikace. Prodej části komunikace by mohl zásadním způsobem narušit případné 
úpravy či opravy části komunikace. Doporučujeme spíše pronájem. 
Odbor technický  
Oddělení správy veřejné zeleně - souhlas, ale bez schodiště na SZ části pozemku, 
které je nově vybudováno 
Oddělení správy místního hospodářství - souhlas s prodejem části pozemku, 
upozorňujeme, že pozemek pravděpodobně zasahuje až na přilehlý chodník v Pražské 
ul. a místo, kde jsou umístěné kontejnery na tříděný odpad. Pozemek využívají 
k parkování i obyvatelé domu Na Hranici 26 (až 7 aut). 
Oddělení správy komunikací - vzhledem k tomu, že na pozemku se nachází 
vysokotlak plynovodu, nelze zde provádět jakékoliv stavební práce ani jakékoliv 
stavební úpravy pro parkování vozidel. V případě, že zde chce žadatelka oficiálně 
parkovat, měla by si před koupí oficiálně od vlastníků sítí zjistit, zda vůbec může. Do 
té doby je prodej pozemku na parkování automobilů zbytečný. Na pozemku se také 
nachází vedení VO, které je potřeba nejdříve vytýčit, aby nezůstalo případně na 
prodané části. 
Městský architekt – souhlasím s parkováním v tomto místě, nesouhlasím však 
s prodejem do soukromého vlastnictví. Jedná se o veřejnou komunikaci. 
Doporučuji: 
- tolerovat status quo (parkování „na divoko“) 
- při rekonstrukci ulice „Na Hranici“ rozšířit zpevněnou plochu o pás podélného 
parkování na veřejné komunikaci. 

 
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 25.1.2022 doporučil 
zastupitelstvu města neschválit prodej části p.p.č. 2197/2 v k.ú. Jablonec nad 
Nisou. Důvodem je ponechání plochy pro veřejné parkování. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Stanoviště kontejnerů 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



C) změna usnesení - prodej části p.p.č. 2336/1, geometrickým plánem nově 
označené jako p.p.č. 2336/15 o výměře 156 m2, části p.p.č. 442/70, 
geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 442/72 o výměře 422 m2 a 
části p.p.č. 442/69, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 442/71 o 
výměře 10 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (celkem 588 m2) 
O prodej částí pozemků za účelem scelení pozemků požádali v roce 2011 manželé 
Ing. J., r. 1966, a Mgr. J., r. 1973, S., oba bytem Jablonec nad Nisou, a manželé Ing. 
R., r. 1962, a M., r. 1963, Ž., oba bytem Jablonec nad Nisou, kteří společně vlastnili 
navazující nemovité věci. 
Důvodem záměru koupit pozemky ve vlastnictví města bylo dokončení terénních 
úprav v okolí objektů Na Kopci 35 a 37 s využitím slepé a nefunkční cesty navazující 
na p.p.č. 442/67, která je v jejich vlastnictví. 
 
Kolečko z roku 2011: 
OSŽP – vázat věcné břemeno na obslužnost lesa – viz OSVZ, pak souhlas  
OÚP – zřídit věcné břemeno přístupu do lesa - souhlas   

OSVZ - musí zůstat přístupné lesní pozemky, které jsou ve vlastnictví města i 
v budoucnu, bez poškození lesních porostů, pak souhlas.  
doplňující stanovisko - vzhledem k tomu, že město v této oblasti vlastní cca 2 ha 
lesních pozemků, požadují zřídit věcné břemeno na zajištění vjezdu lesní technikou 
a vyvážet vytěženou hmotu po komunikaci pana S.. V případě umístění brány, bude 
mít město možnost vjíždět na lesní pozemky i bez předchozí domluvy, respektive bude 
mít možnost disponovat případnými klíči. 
OE – není nájem  
 
V případě schválení prodeje pozemků žadatelé souhlasí se zřízením věcného břemene 
přes p.p.č. 442/61 a 507/33, které jsou v jejich vlastnictví.  Město si tak ke svým 
pozemkům p.p.č. 442/70 a p.p.č. 442/69, které v současné době nejsou přístupné, 
smluvně zajistí přístup a příjezd včetně vjezdu lesní technikou (jedná se o 
hospodářsky využívané lesní pozemky). Věcné břemeno bude rovněž zřízeno přes 
pozemky, které jsou předmětem prodeje. Město tím bude mít zajištěn přístup a příjezd 
k jinak nepřístupným lesním pozemkům v plném rozsahu. 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil po provedeném místním šetření dne 
24. 5. 2011 radě města zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2336/1, části p.p.č. 
442/70 a části p.p.č. 442/69 vše v k.ú. Jablonec n. N.  za účelem scelení zahrady. 
Pozemky byly zaměřeny geometrickým plánem.  
V roce 2011 se jednalo o prodej za cenu dle orientačního ceníku schváleného 
zastupitelstvem města dne 24.3.2011 - pozemky, dle územního plánu mimo centrum 
města, nezastavitelné a cena byla stanovena ve výši 200 Kč/m2.  
 
Zastupitelstvo města dne 15.12.2011 usnesením č. 217/2011/A/6 schválilo prodej 
části p.p.č. 2336/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2336/15 o výměře 
156 m2, části p.p.č. 442/70, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 442/72 
o výměře 422 m2 a části p.p.č. 442/69, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 
442/71 o výměře 10 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem scelení zahrady a to ideální 
spoluvlastnický podíl o velikosti ½ manželům Ing. J., r. 1966 a Mgr. J., r. 1973 S., 
bytem Jablonec n. N. a ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ½ manželům Ing. R., r. 
1962 a Ing. M., r. 1963 Ž., bytem Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu 
ve výši 118.776,- Kč (tj. 200,- Kč/m2 + 1.176,- Kč náklady za vyhotovení kupní 
smlouvy). 
 
Rada města dne 15.12.2011 usnesením č. 291/2011/3 schválila uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu města Jablonec n. N. jako oprávněného 



ke vjezdu lesní technikou a vývozu vytěžené hmoty k p.p.č. 442/70, 442/69, 2336/1 
přes p.p.č. 442/61, 507/33, a nově vytvořené p.p.č. 442/71, 442/72, 2336/15 vše v 
k.ú. Jablonec n. N. s tím, že povinným z věcného břemena jsou manželé Ing. J., r. 1966 
a Mgr. J., r. 1973 S., bytem Jablonec n. N. a manželé Ing. R., r. 1962 a Ing. M., r. 1963 
Ž., bytem Jablonec n. N. Cenu za zřízení věcného břemene stanovit ve výši 100,- Kč + 
DPH. 
 
Orgány města schválily jak prodej pozemků, tak zřízení věcného břemene ve prospěch 
města, ale z důvodu zatížení pozemků, přes které mělo vést věcné břemeno, 
zástavním právem, se uzavření kupní smlouvy se zřízením věcného břemene nemohlo 
uskutečnit. Banka nechtěla dát souhlas s uzavřením kupní smlouvy se zřízením 
služebnosti. 
Následně bylo zástavní právo z katastru nemovitostí vymazáno a manželé Ž. a 
manželé S. požádali o uzavření smlouvy. 
V té době se změnila legislativa. V r. 2012 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník, 
který v § 498 vymezil jako nemovité věci pozemky a podzemní stavby se samostatným 

účelovým určením, jakož i věcná práva k nim. Podle výkladu Ministerstva vnitra 
České republiky se tedy změnila působnost v rozhodování v orgánech obce při 
zřizování věcných břemen, kdy věcné břemeno zřizované ve prospěch obce má povahu 
věci nemovité a musí ho schvalovat zastupitelstvo města.  
To byl případ manželů Ž. a manželů S. Zastupitelstvo města dne 22.1.2015 
usnesením č. 7/2015/3 schválilo uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro manžele 
Ž. a manžele S. za stejných podmínek, jako jej schválila rada města v roce 2011.  
 
V následujícím období došlo mezi žadateli ke vzájemným majetkovým převodům 
s tím, že se výlučnými vlastníky sousedních věcí nemovitých stali pan Ing. J. S. 
(vlastní ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ½) a manželé Ing. J. a Mgr. J. S. 
(vlastní ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ½).  
Manželé S. požádali o prodej předmětných částí pozemků do jejich vlastnictví ve 
stejném rozsahu s tím, že bude ve prospěch města zřízena služebnost, jak bylo 
dohodnuto již dříve. 
Byl zadán aktuální znalecký posudek (r. 2016) na zjištění ceny obvyklé. Dle tohoto 
posudku byla cena stanovena ve výši 117.700,- Kč, tj. 200,- Kč/m2. 
 
Zastupitelstvo města dne 15. 12. 2016: 
- svým usnesením č. ZM/231/2016 změnilo usnesení č. 217/2011/A/6 ze dne 
15.12.2011, a to tak, že schválilo prodej částí pozemků ve stejném rozsahu i za stejnou 
kupní cenu s tím, že došlo ke změně kupujících na pana Ing. J. S., (ideální 
spoluvlastnický podíl o velikosti ½) a na manžele Ing. J. a Mgr. J. S. (ideální 
spoluvlastnický podíl o velikosti ½) a 
- svým usnesením č. ZM/232/2016 změnilo usnesení č. 7/2015/3 ze dne 22.1.2015, 
„o zřízení služebnosti“ s tím, že se povinnými ze služebnosti budou manželé Ing. J. a 
Mgr. J. S. 
 
Následně byla vyhotovena kupní smlouva se zřízením služebnosti jako práva věcného 

a manželé S. uhradili v r. 2016 celou kupní cenu na účet města. 
Vzhledem k tomu, že po majetkoprávním vyrovnání s manžely Ž. došlo k opětovnému 
zatížení pozemků zástavním právem, bylo nutné, aby k uzavření smlouvy dala 
souhlas i banka, pro kterou bylo zástavní právo zřízeno. Banka nyní dala souhlas 
k uzavření smlouvy.  
 
Protože uplynula značná doba od posledního projednání prodeje v zastupitelstvu 
města, byl vyhotoven aktuální znalecký posudek (r. 11/2021) s tím, že cena obvyklá 



 

byla stanovena ve výši 188.160 Kč, tj. 320 Kč/m2. Výše kupní ceny byla stanovena 
s ohledem na to, že kupované pozemky budou zatíženy věcným břemenem.  
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 25. 1. 2022 
zastupitelstvu města schválit změnu usnesení č. ZM/231/2016 ze dne 15. 12. 
2016 a to tak, že se kupní cena mění na částku ve výši 193.042 Kč (tj. 320 
Kč/m2 + náklady za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.882 Kč + náklady 
za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 3.000 Kč). 
 
 
Prodej částí pozemků a zřízení služebnosti pro město 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyní vlastní pan S.  
a manželé S. 

požadované části pozemků 

zřízení služebnosti pro město  



 
 
 
 
 

 


