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NÁVRH USN. ZM/N 3433
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s  c  h  v  a  l  u  j  e 
1.

a) prodej  p.p.č. 1145/9, geometrickým plánem
nově označené jako p.p.č. 1145/15 o výměře 45 m2,
p.p.č. 1226/6, geometrickým plánem nově označené
jako p.p.č. 1226/9 o výměře 1 m2 vše v k.ú. Jablonec
nad Nisou pro ČR - Povodí Labe, státní podnik -
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003
Hradec Králové, IČ 70890005 za vzájemně
dohodnutou kupní cenu ve výši 17.760,- Kč včetně
DPH.

b) výjimku z Pravidel pro jednání Výboru pro hospodaření
s majetkem města § 17, odst. 9 s tím, že kauce
nebude hrazena.

2. prodej p.p.č. 2584/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro
pana J    P                                     ,
Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 114.200 Kč.

B. n  e  s  c  h  v  a  l  u  j  e 
1. prodej p.p.č. 1355/1 a p.p.č. 1355/2 obě v k.ú. Mšeno

nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je stanovisko odboru
stavebního a životního prostředí a odboru technického.

2. prodej části p.p.č. 1716/1 o výměře 9 m2 v
k.ú. Jablonecké Paseky za účelem zahrady. Důvodem
nesouhlasu je, že pozemek je vymezen jako VK Plochy
veřejných prostranství – komunikace, nezužovat uliční
profil.

3. prodej p.p.č. 2808/1, p.p.č. 2808/2 a části p.p.č. 2402/1
vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. Důvodem nesouhlasu
jsou stanoviska odboru stavebního a životního prostředí a
technického odboru.
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Důvodová zpráva 
A) 1. prodej p.p.č. 1145/9, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 
1145/15 o výměře 45 m2, p.p.č. 1226/6, geometrickým plánem nově označené 
jako p.p.č. 1226/9 o výměře 1 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou  
Povodí Labe, státní podnik je vlastníkem pozemků koryta Mšenského potoka a 
investorem stavby "Mšenský potok, Jablonec nad Nisou, oprava koryta, ř. km 0,000 
- 1,500". Pro účely vydání stavebního povolení pro stavbu (rekonstrukci koryta) byla 
dne 27. 12. 2017 uzavřena se Statutárním městem Jablonec nad Nisou Smlouva o 
právu k provedení stavby č. 443/2017. Protože Povodí Labe, státní podnik může 
investovat pouze do pozemků, které jsou ve vlastnictví České republiky a má k nim 
právo hospodařit, žádají o prodej nově vzniklých pozemků v k.ú. Jablonec nad Nisou, 
do vlastnictví České republiky a práva hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik. 
Jedná se o narovnání (zaměření) současného stavu koryta potoka. 
Převod pozemků, bez p.p.č. 1145/9 a p.p.č. 1226/6 byl schválen usnesením 
ZM/2021/166/A/1a  ze dne 16.9.2021. 

Nyní zbývá prodej posledních dvou pozemků, ke kterým skončila udržitelnost dotace. 
 
 
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 
Oddělení dopravní a silniční – doporučujeme zvážit prodej p.p.č. 1226/9 – jedná se 
o pozemek, který je součástí místní komunikace III. třídy – ulice Podskalí 
Odbor územního a hospodářského rozvoje – souhlas  
Oddělení dotací - u p.p.č. 1145/9, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 
1145/15 o výměře 45 m2, p.p.č, 1226/6, geometrickým plánem nově označené jako 
p.p.č. 1226/9 o výměře 1 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou je prodej možný až 
po 31.12.2021 z důvodu udržitelnosti dvou dotačních akcí 
Aktualizované stanovisko ze dne 25.2.2022 :  udržitelnost dotace skončila, oddělení 
dotací s prodejem souhlasí. 
Odbor technický – souhlas  
Městský architekt – souhlas  
 
Jelikož uplynula doba udržitelnosti dotace, Povodí Labe a.s.  o tyto pozemky opětovně 
požádalo.  
 
Znaleckým posudkem č. 4970/49/2022 byla stanovena kupní cena za předmětné 
pozemky v souladu se statutem, který vydává zřizovatel Povodí Labe, s.p., 
tj. Ministerstvo zemědělství. Prodej pozemků bude realizován za ceny zjištěné dle 
aktuálně platného oceňovacího předpisu. 
Cena pozemků byla na základě znaleckého posudku stanovena na 17.760,- Kč, tj. 
cca 386,- Kč/m2. 

Návrh kupní smlouvy připraví Povodí Labe, s.p., proto k ceně nebude připočítáván 
poplatek za vyhotovení kupní smlouvy. 
 
a) Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 8.3.2022 doporučil 
zastupitelstvu města schválit prodej  p.p.č. 1145/9, geometrickým plánem nově 
označené jako p.p.č. 1145/15 o výměře 45 m2, p.p.č. 1226/6, geometrickým 
plánem nově označené jako p.p.č. 1226/9 o výměře 1 m2 vše v k.ú. Jablonec 
nad Nisou pro ČR - Povodí Labe, státní podnik - Víta Nejedlého 951/8, Slezské 



Předměstí, 50003 Hradec Králové, IČ 70890005 za vzájemně dohodnutou kupní 
cenu ve výši 17.760,- Kč včetně DPH (tj. cca 386,- Kč/m2). 
 
b) Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 8.3.2022 doporučil 
zastupitelstvu města schválit výjimku z Pravidel pro jednání Výboru pro 
hospodaření s majetkem města § 17, odst. 9 s tím, že kauce nebude hrazena. 
 
 
 
 
Část p.p.č. 1226/6, nově označená jako p.p.č. 1226/9 

 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
Část p.p.č. 1145/9, nově označená jako p.p.č. 1145/15 
 

 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



A) 2. prodej p.p.č. 2584/2 o výměře 218 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou  
Oddělení správy veřejné zeleně požádalo o vypořádání uvedeného pozemku, který 
užívá pan J. P., r. 1970, bytem Jablonec nad Nisou. 
V katastru nemovitostí je pozemek veden jako lesní pozemek. 
 
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 
Státní správa lesů - jedná se o část lesního pozemku, který je žadatelem dlouhodobě 
využíván. Orgán státní správy lesů doporučuje odprodej výše uvedeného lesního 
pozemku z důvodu urovnání současného stavu se stavem v katastru nemovitostí. Za 
předpokladu odprodeje je nutné zažádat orgán státní správy lesů o trvalé odnětí z 
pozemků určených k plnění funkcí lesa. Orgán státní správy lesů předpokládá, že 

žadatel, který dlouhodobě využíval lesní pozemek ve vlastnictví Magistrátu města 
Jablonec nad Nisou provede urychleně nápravu celkové situace. Jelikož se jedná o 
dlouhodobé bezlesí, není z pohledu SSL vhodné již tuto část lesního pozemku opět 
zalesňovat. Pronájem SSL nedoporučuje. Upozorňujeme, že se jedná o porušení 
zákona dle § 54 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění.               
Odbor územního a hospodářského rozvoje  
oddělení územního plánování – pozemek p.č. 2584/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou je dle 
ÚP Jablonec nad Nisou veden jako nezastavitelná stabilizovaná plocha kategorie LP 
Plochy lesní, která užívání jako zahrady neumožňuje. Nesouhlas s prodejem ani 
pronájmem.  
Odbor technický – souhlas 
Městský architekt – souhlas 
 
Cena dle znaleckého posudku vyhotoveného Ing. J. P. byla stanovena na částku 
54.500 Kč, tj. 250 Kč/m2. 
Dle schválených „Pravidel prodeje pozemků“ je minimální cena za prodej pozemku 
stanovena ve výši 500 Kč/m2. 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 5.4.2022 doporučil zastupitelstvu 
města schválit prodej p.p.č. 2584/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro pana J. P., r. 
1970, bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 
114.200 Kč (tj. 500 Kč/m2 + náklady za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 
2.700 Kč + náklady za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 2.500 Kč).  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Předmět prodeje 



B) 1. nesouhlas s prodejem p.p.č. 1355/1 o výměře 671 m2 a p.p.č. 1355/2 o 
výměře 591 m2 obě v k.ú. Mšeno nad Nisou 
O prodej pozemků požádala společnost EVESA s.r.o., se sídlem Vedlejší 4838/23, 
Mšeno nad Nisou, 46604 Jablonec nad Nisou, IČ 25484630.  
Tyto pozemky bezprostředně sousedí s pozemky ve vlastnictví společnosti EVESA 
s.r.o. V současné době nejsou tyto pozemky města obhospodařovány, kupí se v nich 
domovní odpad, přes pozemky se dostávají do areálu nevítaní návštěvníci. 
Záměrem naší společnosti je odkup těchto pozemků za účelem navázání a celistvost 
areálu s tím, že se o pozemky starali a zabezpečili je proti odkládání domovního 
odpadu a proti „návštěvníkům”, jejichž cílem je zcizení věcí v areálu. 
 
V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako lesní 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 
Státní správa lesů - nesouhlasíme – orgán státní správy lesů zhodnotil výše uvedené 
lesní pozemky jako řádně obhospodařované vlastníkem pozemků, tj. SMJN. Na 
pozemcích se momentálně žádný odpad nevyskytuje. Dle zákona č. 289/1995 Sb., o 
lesích, v platném znění je nutné na pozemcích určených k plnění funkcí lesa lesnicky 
hospodařit, tj. lesní porost obnovovat, ochraňovat, vychovávat a těžit. Z pohledu 
správního orgánu lze lesní pozemky scelovat pouze s jinými lesními pozemky. Dle § 
20 odst. 1 písm. b) lesního zákona je zakázáno lesní pozemky oplocovat, což vychází 
z ustanovení § 19 odst. 1 lesního zákona, který uvádí, že každý má právo vstupovat 
do lesa na vlastní nebezpečí.    
Oddělení přírody a krajiny -  nesouhlasíme s prodejem, neboť tyto dva lesní pozemky 
jsou nedílnou a velmi důležitou součástí lesního celku příměstského charakteru, 
který tvoří pět nevhodně malých lesních pozemků už tak narušených komunikací. 
Udržením celku pěti pozemků v majetku jednoho vlastníka se nejlépe zajistí 
ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku lesa. Prodej 
předmětných dvou pozemků a jejich případné vyjmutí z PUPFlu by v podstatě zničilo 
významný krajinný prvek, neboť zbylé pozemky jsou nadmíru zatížené vedením el. 
napětí ČEZu, z tohoto důvodu nemohou být porostlé dřevinami, a samotné tak 
nemohou fungovat jako lesní ekosystém. Les je dle zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody, v platném znění, chráněn před omezováním v jeho hlavní funkci-a 
to tvorbě zapojeného porostu dřevin.                                                          
Odbor územního a hospodářského rozvoje  
oddělení územního plánování - pozemky jsou v ÚP vymezeny jako LP Plochy lesní, 
využívat pozemky je tedy možné dle podmínek využití platného UP Jablonec n.N. – 
souhlas 
Odbor technický  
Oddělení správy veřejné zeleně - NESOUHLAS – jedná se o lesní pozemky a dle 

platného lesního hospodářského plánu není v těchto porostech navržen žádný 
výchovný zásah. Proto se může zdát, že nejsou obhospodařovány. Jde o klasický 
stabilní lesní porost. Nejsou zde ani žádné souše, které by ohrožovaly soukromý 
majetek a ani žádné černé skládky komunálního odpadu. Dle platného územního 
plánu nelze parcely převést na jiný druh pozemku a ani přičlenit k navazujícím 
pozemkům f. EVESA s.r.o. Pozemky by musely být zachovány jako lesní a podle 
ustanovení § 20 (zakázané činnosti v lesích), odst. 1, písmene b) zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích, se lesní pozemky nesmí oplocovat. Tímto by nešel zabezpečit areál 
společnosti. 



Navíc na p.p.č. 1355/2 se nachází zařízení vedené v seznamu památek města s 
názvem „Ajnmanbunkr u Hroudy másla“, které má OSVZ ve správě.  
Městský architekt – souhlas 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 3.5.2022 zastupitelstvu 
města neschválit prodej p.p.č. 1355/1 a p.p.č. 1355/2 obě v k.ú. Mšeno nad 
Nisou. Důvodem nesouhlasu je stanovisko odboru stavebního a životního 
prostředí a odboru technického. 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



B) 2. nesouhlas s prodejem části p.p.č. 1716/1 o výměře 9 m2 v k.ú. Jablonecké 
Paseky za účelem zahrady (celková výměra 1615 m2) 
O prodej části p.p.č. 1716/1 o výměře 9 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem 
zahrady požádala Mgr. D. P., r. 1957, bytem Jablonec nad Nisou.  
Paní P. má uzavřenu nájemní smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři 
měsíce.  
 
V katastru nemovitostí je pozemek veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace. 
 
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 
Dopravní a silniční úřad - s prodejem nesouhlasíme, jedná se o pozemek vedený jako 

„ostatní komunikace“. Stávající zpevněná komunikace je v šířce pouhých cca 2,5 m, 
což je pro danou oblast, kterou komunikace zpřístupňuje,nedostačující. Do 
budoucna lze předpokládat, že zde bude provedena  komunikace v celé šíři. 
Navrhovaným prodejem by byla omezena průjezdnost komunikace. 
Oddělení přírody a krajiny - nesouhlasíme – v navrženém pásu roste významná min. 
100 letá lípa jako pozůstatek minulého stromořadí a je třeba ji věnovat zvláštní péči 
v ošetřování pro zajištění dlouhodobé perspektivy, proto je důležité, aby pozemek 
zůstal v majetku SMJN 
Odbor územního a hospodářského rozvoje  
oddělení územního plánování - pozemky jsou v ÚP vymezeny jako VK Plochy 
veřejných prostranství – komunikace, nezužovat uliční profil komunikace – 
nesouhlas 
Odbor technický – souhlas 
Městský architekt – souhlas 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 3.5.2022 zastupitelstvu 
města neschválit prodej části p.p.č. 1716/1 o výměře 9 m2 v k.ú. Jablonecké 
Paseky za účelem zahrady. Důvodem nesouhlasu je, že pozemek je vymezen 
jako VK Plochy veřejných prostranství – komunikace, nezužovat uliční profil. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

vlastní paní P. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



B) 3. nesouhlas s prodejem p.p.č. 2808/1 o výměře 275 m2, p.p.č. 2808/2 o 
výměře 78 m2, část p.p.č. 2402/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou 
V roce 2019 o prodej p.p.č. 2808/1 a p.p.č. 2808/2 požádala společnost IMMO 
INTERIMEX s.r.o., Mírové náměstí 490/12, Jablonec nad Nisou, 46601 Jablonec nad 
Nisou, IČ 3911870.  V žádosti uvedli, že jsou vlastníky p.p.č. 2809, 97/1, 97/25, 
61/2, 61/3, 61/1, na kterých mají zájem vybudovat parkovací dům, a to i na p.p.č. 
2808/1, 2808/2, které jsou ve vlastnictví města. Dále chtějí na p.p.č. 2809, 97/1, 
2808/1, 2808/2 postavit polyfunkční dům. 
 
Prodej pozemků projednal výbor pro územní plánování a rozvoj města : 
Zápis z jednání Výboru pro územní plánování a rozvoj města ze dne 4.2.2019  
Ing. arch K. - jedná se o známé území nad Vladimírovým knihkupectvím. Jedná se o 
pozemky uvedené v zájmových lokalitách města. Pro prodej pozemků v zájmových 
lokalitách města měla vzniknout pravidla, která nevznikla a tak se tyto pozemky 
neprodávaly. Toto území je složité, uvažovalo se i o umístění autobusové zastávky. 
Jsou zde složité rozhledové podmínky, a proto bych byl pro, aby zde zastavovací 

podmínky vznikly. Co bude s uměleckým dílem, které se zde nachází, nikdo zatím 
neřešil. 
 
USNESENÍ č. 8/2019 

Výbor pro územní plánování a rozvoj města  
d o p o r u č u j e  
prověřit zástavbu na daných pozemcích a případně následně zpracovat zastavovací 
podmínky, které budou specifikovat parametry a cílový typ zástavby, a které mohou 
sloužit jako příloha kupní smlouvy. 

 
Zastupitelstvo města dne 18.9.2019  neschválilo prodej p.p.č. 2808/1, 2808/2 v k.ú. 
Jablonec nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je stanovisko výboru pro územní 
plánování a rozvoj města. 
 
Koncem roku 2021 na základě podnětu městského architekta bylo zahájeno 
projednávání záměru prodeje pozemků na investiční výstavbu. Městský architekt 
naformuloval podmínky zastavitelnosti včetně prostorového schématu.  
 
V 2/2022 o prodej uvedených pozemků požádala opětovně společnost IMMO 
INTERIMEX s.r.o., Mírové náměstí 490/12, Jablonec nad Nisou, 46601 Jablonec nad 
Nisou, IČ 3911870  za účelem výstavby multifunkčního domu, který chtějí vybudovat 
na svých  p.p.č. 97/4, 97/1, 2809 a také na p.p.č. 2808/1 a p.p.č. 2808/2 ve 
vlastnictví města    
 
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  
Oddělení dopravní a silniční - k návrhu prodeje pozemku parc. č. 2808/1 nemáme 
připomínky, nedoporučujeme však prodat pozemek parc. č. 2808/2 (chodník). 
Přikláníme se k návrhu na zpracování zastavovacích podmínek. V daném místě 
důležitá křižovatka páteřních komunikací.   
Oddělení přírody a krajiny - prodej nedoporučujeme. Výrazným limitem daného 
území je vzrostlý jírovec rostoucí na sousedním pozemku parc. č. 2809 v k.ú. 
Jablonec nad Nisou, jeho ochrana je ve veřejném zájmu a soukromé zájmy je nutné 
přizpůsobit jeho životním potřebám a růstovým podmínkám. 



Památková péče - Upozorňujeme, že pozemek se nachází v MPZ – případná 
novostavba podléhá vydání závazného stanoviska, je třeba dodržet podmínky 
regulace novostaveb v rámci Plánu ochrany, který nabyl účinnosti dne 04.09.2014 
jako opatření obecné povahy č. j. KULK 57280/2014 (včetně dodržení stavebních čar). 
Záměr je třeba předem projednat se zástupci památkové péče (MMJN, NPÚ). Dále 
upozorňujeme, že na předmětném pozemku se nachází umělecké dílo, jehož případný 
přesun by měl být konzultován s autorem díla.   
Odbor územního a hospodářského rozvoje 
Oddělení investiční výstavby - v dané lokalitě se nepřipravuje žádná investiční 
činnost, souhlas s usnesením VÚP 
oddělení územního plánování – z hlediska územního plánu je zastavitelná stavbou 
domu pouze část, která je v ÚP vymezena jako stabilizovaná plocha kategorie SC4 
Plochy smíšené obytné centrální (převážná část pozemku p.č. 2808/1 a drobná část 
pozemku p.č. 2808/2), zbytek je vymezen jako plocha veřejných prostranství – 
komunikace. Souhlasíme s usnesením výboru, před samotným prodejem 
doporučujeme nejprve doporučujeme nadefinovat zastavovací podmínky (např. 

konzultované s městským architektem či výborem pro ÚP).  
Odbor technický  
Oddělení správy komunikací - nesouhlas, výrazně zasahuje do profilu komunikace. 
Prodejem a zástavbou by se výrazně změnily k horšímu parametry křižovatky a tím i 
trasy linek MHD a dopravní obslužnost v centru. Město v roce 2010 výrazně 
investovalo do rozšíření křižovatky a zlepšení jejích parametrů. 
Oddělení právy veřejné zeleně - nedoporučujeme – viz vyjádření OSKo. Nové plochy 
zeleně v centru města nevznikají, naopak zástavbou o ně přicházíme. Doporučujeme 
zachovat v tomto prostoru plochu zeleně. 
Městský architekt – souhlas  
Nároží Smetanova — výstavba na p.p.č. 2808/1 a p.p.č. 2809 
 - Dům bude svým tvaroslovím artikulovat nároží 
 - Parter budovy bude komerční či jiným způsobem veřejný 
 - Parkovací stání se nebudou propisovat na fasádu 
 - Souhlasím s výškovou regulací danou ÚP 
 - Podkrovím se rozumí také ustoupené podlaží 
 - V rámci záměru bude autorizovaným architektem zpracována architektonická 
studie, která bude konzultována s městským architektem 
 - Maximální objem uvažované stavby nepřesáhne schéma v příloze 
 - Prodej městského pozemku bude podmíněn majetkovým vypořádáním přístupu na 
pozemky sousedních vlastníků 
 
Pozn.: návrh regulace nebyl projednán a nenahrazuje jednání s odborem územního 
plánování či DOSS. 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 3.5.2022 doporučil zastupitelstvu 
města neschválit prodej p.p.č. 2808/1 o výměře 275 m2, p.p.č. 2808/2 o výměře 
78 m2 a části p.p.č. 2402/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. Důvodem nesouhlasu 
jsou stanoviska odboru stavebního a životního prostředí a technického odboru. 

 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 


