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NÁVRH USN. ZM/N 3436
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s  c  h  v  a  l  u  j  e 
1. bezúplatný převod části p.p.č. 1773/1, geometrickým

plánem nově označené jako p.p.č. 1773/3 o výměře
372 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky, včetně technických
podmínek a dále schvaluje přílohu č. 1, č. 2, č. 3 vše
dle důvodové zprávy od vlastníka ČR - Správy železnic,
státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000
Praha, IČ 70994234 s tím, že poplatek spojený s vkladem
kupní smlouvy do katastru nemovitostí uhradí město.

2. výkup p.p.č. 1611/9 v k.ú. Jablonec nad Nisou od vlastníka
pana M       B                             
          Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou
kupní cenu ve výši 53.000,- Kč s tím, že poplatek
za vyhotovení kupní smlouvy a poplatek spojený s vkladem
kupní smlouvy do katastru nemovitostí uhradí město.
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Důvodová zpráva 
1. bezúplatný převod části p.p.č. 1773/1, geometrickým plánem nově označené 
jako p.p.č. 1773/3 o výměře 372 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky 
Vlastníkem pozemku je ČR - Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha, IČ 70994234.  
Město Jablonec nad Nisou požádalo o převod části uvedeného pozemku s tím, že se 
na pozemku nachází vybudovaná otočka autobusů. 
Nyní vlastník pozemku písemně zaslal technické podmínky převodu a požaduje, aby 
zastupitelstvo města tyto podmínky schválilo, a to včetně prohlášení (viz příloha). 
Město by mělo uhradit prodávajícímu náklady za vyhotovení geometrického plánu a 
případné náklady s vytyčením inženýrských sítí.  
 
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 
Dopravní a silniční úřad – na pozemku se nachází od roku 2010 otočka autobusu, 
komunikace je zařazena v Pasportu místních komunikací 
Odbor územního a hospodářského rozvoje – souhlas  
oddělení územního plánování - pozemek je dle ÚP Jablonec nad Nisou vymezen jako 
stabilizovaná plocha kategorie DD Plochy dopravní infrastruktury - drážní, kde je 
podmíněně přípustné umístění dopravního vybavení, kam lze zařadit i otočku 
autobusů. Souhlas 
Odbor technický – souhlas  
Městský architekt – souhlas 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 3.5.2022 zastupitelstvu 
města schválit bezúplatný převod části p.p.č. 1773/1, geometrickým plánem 

nově označené jako p.p.č. 1773/3 o výměře 372 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky, 
včetně technických podmínek a dále schvaluje přílohu č. 1, č. 2, č. 3 vše dle 
důvodové zprávy od vlastníka ČR - Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 
1003/7, Nové Město, 11000 Praha, IČ 70994234 s tím, že poplatek spojený 
s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí uhradí město. 
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 
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Příloha č. 3  
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2. výkup p.p.č. 1611/9 o výměře 106 m2  v k.ú. Jablonec nad Nisou 
Původně o směnu p.p.č. 3104 o výměře 916 m2 ve vlastnictví města za část p.p.č. 
1611/9 o výměře cca 95 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, na které se nachází 
komunikace, požádal pan M. B., r. 1977, bytem Jablonec nad Nisou.  
P.p.č. 3104 je v katastru nemovitostí vedena jako ostatní plocha, jiná plocha. 
P.p.č. 1611/9 je v katastru nemovitostí vedena jako zahrada. 
 
Kolečka ke směně: 
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 investiční výstavby – NESOUHLAS se směnou, p.p.č. 3104 se nachází 
v lokalitě, jejíž definitivní podoba není vyřešena. Prodej parcely privátnímu 

vlastníkovi by celkové řešení mohl značně negativně ovlivnit. 
Oddělení územního plánování - z hlediska ÚP nemáme připomínek, nicméně směnu 
nedoporučujeme, vzhledem k jeho strategické poloze. Pozemek p.č. 3104 je bez 
přístupu z veřejné komunikace a území se nachází v těsné vazbě na rozvojovou 
plochu OS4.9.  
Odbor technický – bez připomínek 
Městský architekt - považuji za rozumné, aby nabízený pozemek 1611/9 město 
vykoupilo z důvodu scelení pozemků a údržby komunikace. 
Nevidím jediný důvod proč dávat výkup pozemku 1611/9 do souvislosti s pozemkem 
3104. Pozemek 3104 je pro město strategickým z pohledu budoucího rozvoje plochy 
OS 4.9 dle ÚP. Oba pozemky mají zjevně naprosto rozdílnou hodnotu. Doporučuji 
pozemek 1611/9 vykoupit, p.p.č. 3104 neprodávat. 
 
Zastupitelstvo města dne 20.5.2021 usnesením č. 110/2021/B neschválilo směnu 
p.p.č. 3104 o výměře 916 m2 ve vlastnictví města za část p.p.č. 1611/9 o výměře cca 
95 m2 ve vlastnictví pana B. vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je, 
že p.p.č. 3104 je pro město strategickým z pohledu budoucího rozvoje plochy OS 4.9 
dle ÚP. 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 11.5.2021 jednat o výkupu 
části p.p.č. 1611/9 o výměře cca 95 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou s vlastníkem 
pozemku panem M. B., r. 1977, bytem Jablonec nad Nisou za cenu 300 Kč/m2. 

- bude vyhotoven geometrický plán na oddělení pozemku pod komunikací 
 

Pan B. s prodejem souhlasí a požaduje částku ve výši 500 Kč/m2. 
Po geodetickém zaměření bylo zjištěno, že hranice p.p.č. 1611/9 je shodná 
s oplocením pana Bílka, který souhlasí s prodejem celé p.p.č. 1611/9 o výměře 106 
m2. 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 8.2.2022 zastupitelstvu 
města schválit výkup  p.p.č. 1611/9 v k.ú. Jablonec nad Nisou od vlastníka pana 
M. B., r. 1977, bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu 
ve výši 53.000,- Kč (tj. 500 Kč/m2) s tím, že poplatek za vyhotovení kupní 
smlouvy a poplatek spojený s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí 
uhradí město. 
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Předmět převodu  


