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NÁVRH USN. ZM/N 3449
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s  c  h  v  a  l  u  j  e 
1. prodej 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 manželům N      V   P   , r. 1984 a P   
T   D  , r. 1988, oba bytem                   
Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 10.755.000,- Kč.

2. prodej st.p.č. 762/2, jejíž součástí je budova č.p. 1220
(E. Floriánové 4) a st.p.č. 1087/1, jejíž součástí je budova
č.p. 1204 (E. Floriánové 6), vše v k.ú. Jablonec nad Nisou
pro pana K     V     , r. 1975, bytem          
      , Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou
kupní cenu ve výši 6.500.000,- Kč.

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
tel.: 483 357 111, fax: 483 357 353, e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz



D ů v o d o v á  z p r á v a 
 
1. Růžová 9/745 – prodej věcí nemovitých 
Rada města schválila na svém 6. zasedání, konaném dne 3.3.2022 usnesením 
č. RM/115/2022/1 zveřejnění záměru 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. Věci nemovité 
byly zařazeny ke zveřejnění ve skupině A) - zveřejnění s uvedením minimální kupní 
ceny pro elektronickou aukci stanovené znaleckým posudkem, s tím, že zveřejnění 
na úřední desce bude po dobu minimálně 60 dnů a zveřejnění na realitním serveru 
sreality.cz rovněž po dobu minimálně 60 dnů. 
 
Lhůta daná ke zveřejnění uplynula, elektronická dražba proběhla dne 19. 5. 2022 
(viz souhrnný protokol). 
 
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.  
 
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 nemá zájem o daný objekt, 
souhlasí o prodejem 
oddělení územního a strategického plánování – souhlas  
 
Ve výboru pro hospodaření s majetkem města proběhla rozsáhlá diskuze členů 
výboru na téma, zda má město po kupujících požadovat prokázání původu peněz při 
úhradě kupní ceny a pokud ano, jakým způsobem lze tento požadavek zajistit. 
 
Formulaci k novému pravidlu v rámci prodeje nemovitého majetku zpracoval 
Mgr. J. K., vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek. 
 
Statutární město Jablonec nad Nisou zavede nově u prodávaných nemovitostí 
od určité hodnoty prodávané nemovité věci (limit bude předmětem jednání), 
minimálně však od hodnoty nemovité věci v ekvivalentu 15.000 EUR a vyšší, 
povinnost pro vítězného uchazeče prokázat analogicky dle zákona č. 253/2008 Sb., 
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu, ve znění pozdějších předpisů (zákon o AML), původ peněz určený 
k uskutečnění daného obchodu. Uchazeč tento původ bude prokazovat čestným 
prohlášením (vzor připravuje oddělení právní). Toto čestné prohlášení bude 
obsahovat variabilní výčet dokladů k původu peněžitých prostředků např. účetní 
závěrka, úvěrová smlouva, usnesení o dědictví, smlouva o prodeji nemovitosti či 
jiného movitého majetku a další, s možností doplnění dalšího původu. Na vyžádání 
města bude muset tento původ peněz uchazeč doložit relevantním dokladem. 



K celé věci uvádíme, že s ohledem na skutečnost, že jsou kupní ceny nemovitých věcí 
hrazeny prostřednictvím bankovních účtů, lze vycházet již z předpokladu, že původ 
peněz prověřila jakožto povinná osoba dle zákona o AML již příslušná banka. 
 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 31. 5. 2022 
zastupitelstvu města schválit prodej 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 manželům N. 
V. P., r. 1984 a P. T. D., r. 1988, oba bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 10.755.000,- Kč. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

 

 

 



2. prodej objektů Emilie Floriánové 1220/4 a 1204/6 včetně pozemků, Jablonec 
nad Nisou 
Město má ve vlastnictví dva objekty včetně pozemků, které jsou v současné době 
prázdné. Jedná se o budovy bývalé základní školy v ul. Emilie Floriánové. Uvedené 
věci nemovité se nacházejí v městské památkové zóně. 
 
Jedná se o tyto věci nemovité: 
- st.p.č. 762/2 o výměře 124 m2, jejíž součástí je budova č.p. 1220 (E. Floriánové 4), 
vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. 
st.p.č. 1087/1 o výměře 790 m2, jejíž součástí je budova č.p. 1204 (E. Floriánové 6), 
vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. 
 
Objekty jsou spolu v současné době stavebně propojeny, proto jsou nabízeny 
k prodeji oba společně. Objekty jsou ve špatném technickém stavu, podstandardně 
technicky vybaveny. Prvky dlouhodobé životnosti jsou původní, ve špatném 
technickém stavu, prvky krátkodobé životnosti jsou na konci svého dožití. Přípojky 

kanalizace, vodovodu, plynu a elektrické energie jsou nefunkční. Objekty bude nutno 
před jakýmkoli řádným užíváním kompletně rekonstruovat. 
 
Znalecké posudky na tyto objekty má majetkoprávní oddělení k dispozici, ceny jsou 
uvedeny vždy u každého objektu níže: 
- st.p.č. 762/2 o výměře 124 m2, jejíž součástí je budova č.p. 1220 (E. Floriánové 4), 
vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. 
Cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.553.550,- Kč. 
- st.p.č. 1087/1 o výměře 790 m2, jejíž součástí je budova č.p. 1204 (E. Floriánové 6), 
vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. 
Cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 4.929.000,- Kč. 
Celková cena za oba objekty činí 6.482.550,- Kč. 
 
Kolečko: 
Odbor kancelář primátora – bez námitek 

Odbor kancelář tajemníka – nemáme námitek, netýká se našeho oddělení 
Odbor humanitní – bez námitek  
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – bez připomínek  
Odbor stavební a životního prostředí – bez připomínek 
státní památková péče - upozorňujeme, že objekty se nacházejí v městské památkové 
zóně (dále jen MPZ), objekt č. p. 1220 (E. Floriánové 4) je dle platného plánu ochrany 
MPZ veden v kategorii IV. (stavby hmotově výrazně rušící) – v případě prací, které 
zasáhnou do vnějšího pláště objektu je třeba žádat o závazné stanovisko; objekt č. p. 
1204 (E. Floriánové 6) je veden v kategorii architektonicky cenná stavba (kategorie 
charakterem blížící se kulturní památce) – veškeré stavební úpravy či udržovací práce 
včetně interiéru budovy podléhají vydání závazného stanoviska. 
Odbor technický – souhlas, bez připomínek 
Odbor územního a hospodářského rozvoje – SOUHLAS 
Objekty v ulici E.Floriánové prošly v minulosti intenzivní snahou o jejich využití, kde 
se jako jediná trochu rozumná cesta jevilo využití těchto objektů pro vybudování 
„Spolkového domu II“, se záměrem města vybudovat zde Komunitní centrum, které 
by sloužilo jako společenské centrum pro všechny generace k posílení místní 
sounáležitosti, prostory pro setkávání, pořádání klubových a společenských akcí, 
vzdělávacích a pohybových aktivit. Pod jednou střechou nabízet programy pro 
nejmenší, starší děti i dospělé i seniory z celého území Jablonecka, za provedení jejich 
kompletní rekonstrukce a s tím související drahé přeložky stávajících pod objekty 
procházejících elektrorozvodů.  



Tomu předcházela poměrně dlouhá jednání a sumarizace požadavků Centra 
sociálních služeb, na základě kterých bylo Ateliéru 4 zadáno zpracování ověřovací 
studie. 
Po rekonstrukci objektů se počítalo s prostorem pro zázemí např. pro: 
- veřejně prospěšné práce a veřejnou službu (v současné době takto zaměstnává 
magistrát cca 100-150 lidí) – kancelářské prostory a zázemí pro pracovníky (šatny, 
výdej nářadí, odpočinkové prostory), 
- kanceláře a další místnosti pro neziskové organizace poskytující sociální a 
navazující služby pro různé cílové skupiny (vč. kuchyňky, místností pro poradenství, 
konzultace, školení, terapeutické programy, prostoru pro volnočasové aktivity – 
klubovny, cvičebny, sklad pro humanitární činnost, sociální zázemí apod.) 
V rámci projednávání byl sezván Výrobní výbor za účelem stanovení podmínek ze 
strany NPÚ, ÚOP v Liberci, kdy již zpracovaná ověřovací studie byla projednána na 
jednání Interní odborné komise NPÚ, ÚOP v Liberci dne 23.11.2015 s negativním 
závěrem. 
Po projednání všech potřeb MMJN byly stanoveny tyto podmínky zadání pro 

zpracování další varianty ověřovací studie. 
• Zachování vnějšího vzhledu budov s možností vložení nových prvků (výtah) 
• Zachování hmoty – střecha, uliční čára 
• Severní fasáda je nedotknutelná s výjimkou přístavku stpč. 762/2 k.ú. 
Jablonec nad Nisou, u něho je možná demolice s novou výstavbou ve stejné hmotě 
• Hmota objektu u vstupního tria je možná dispoziční změna se zachováním 
uliční fasády 
• 3.N.P. zůstane vnějškově zachováno 
• V případě potřeby využít podkroví je možné použití pouze střešních oken 
• Výplně otvorů – okna – nutné tvarové repliky s možností použít izolační 
dvojsklo; vstupní dveře – repase nebo materiálové a tvarové kopie 
• V prostoru bytu pokud možno použít historizující prvky (dveře, vestavěný 
nábytek..) 
• Střešní krytina – ne plastové výrobky. 
Zpracovaní studie nakonec prokázala, že vhodnější variantou řešení potřeby nového 
Spolkového domu není rekonstrukce stávajících objektů, ale investice do novostavby, 
která bude jednak levnější a rovněž provozně udržitelnější. 
Oba objekty E. Florianové č.p. 1204 a 1220 jsou za stávajícího stavu a rovněž dle 
velmi drahých požadavků památkářů zcela nevhodné pro účel využití umístění 
„Spolkového domu II“, zejména z problematické dispoziční a výškové zmatenosti, 
konstrukční složitosti a hloubce neosvětlených dispozic.   
Bylo by nutné provedení zásadních konstrukčních zásahů do objektu. Aby šel objekt 
alespoň částečně smysluplně využít, bylo by nutné vestavět do dispozice nové 
vertikální komunikační uzly, světlíky, pro uvolnění prostorů a také řešit podchytávání 
nosných zdí apod. 
Výsledná kapacita by byla omezená stávajícími objemy a konstrukcemi. Objekty 
rovněž neumožňují potřebnou realizaci plnohodnotného parkovacího patra 
v suterénních prostorách, kde i přístup je prakticky znemožněn stávajícími VN 
elektrickými přívody, jejichž překládka by si vyžádala vícenáklady v řádu minimálně 

cca 7 mil Kč. 
Po zpracované studii, kterou provedl Ateliér 4, se projevil zásadní nepoměr mezi 
investičními náklady a dosaženými plošnými parametry, protože stávající stav 
předurčuje výškové neplnohodnotné vstupní patro (2,45 m) a ostatní podlaží jsou 
naopak neekonomicky vysoká (až 4,5 m), což by do budoucna způsobovalo vysoké 
provozní náklady vztažené na dosažené plošné parametry (naddimenzované výšky 
podlaží, nemožnost zateplit historické dekorativní fasády, neekonomické dispozice 
atd.) 
 



Oddělení investiční výstavby: 
Na uvedený objekt Spolkového domu máme zpracovány dvě studie od Ing.arch. J. F. 
První řeší vybudování Spolkového domu II z existujícího objektu Floriánova 4 a 6 
kompletní přestavbou, vyhodnocenou jako nevyhovující. Druhá studie řeší 
vybudování nového objektu Spolkového domu II v místě stávajícího parkoviště na 
křižovatce ulic Smetanova a Jungmannova. 
V závěrečném hodnocení 1.studie je uvedeno: „Je nutné konstatovat, že se jedná 
o staveniště výrazně komplikované. Investiční a provozní náklady stavby budou zcela 
výrazně vyšší, než by byly u nového objektu na volném staveništi s obdobnou 
kapacitou a funkční náplní.“ 
2. studie na vybudování nového objektu na parkovišti řeší novostavbu o téměř stejné 
velikosti a o stejném obestavěném prostoru. Zde je odborným odhadem stanovena 
cena na 140 mil. Kč bez DPH. Jedná se o odhad z roku 2019, nyní bude cena jistě 
vyšší. 
Znamená to tedy, že investiční náklady na přestavbu existujícího objektu budov 
Floriánova 4 a 6 by uvedenou cenu výrazně převýšily. 

 
Záměr prodeje věcí nemovitých byl schválen radou města dne 17. 3. 2022 s tím, že 
objekty včetně pozemků budou prodány jako celek za minimální kupní cenu 
6.482.550,- Kč, a to výběrovým řízením s osobní účastí zájemců. 
 
Do výběrového řízení se přihlásili dva zájemci, jeden od záměru koupě odstoupil. 
 
1. K. V., r. 1975, trvale bytem Jablonec nad Nisou 
- pan V. má zájem o koupi předmětných věcí nemovitých v návaznosti na skutečnost, 
že budovy jsou stavebně přímo propojeny s jeho okolními objekty 
- pan V. je vlastníkem st.p.č. 1087/2 (výměra 1512 m2), jejíž součástí je č.p. 4619, 
dále st.p.č. 1087/3 (výměra 122 m2), jejíž součástí je stavba bez čp/če (stavba 
technického vybavení) a st.p.č. 1087/4 (výměra 190 m2), jejíž součástí je stavba bez 
čp/če (stavba technického vybavení) Obě budovy bez čp/če koupil v roce 2019 a 
provedl jejich nákladnou celkovou rekonstrukci. 
- pan V. uvádí, že objekty na st.pč. 1087/1, 1087/3 a 1087/4 jsou historicky 
stavebně propojené a dle dokumentů v archivu města se vždy jednalo o komplexní 
budovu sídla energetické společnosti, která je i v současnosti propojená ve sklepních 
prostorách a dále i vystavěná na společných základech. Budova č.p. 1204 
(E. Floriánové 6) je v havarijním stavu a jednotlivé společné obvodové stěny 
nemovitostí ve vlastnictví p. V. jsou v důsledku špatného (neudržovaného) stavu 
bývalé školy podmáčené. Vlhkost a plíseň se průběžně dostává z objektu školy 
do nově zrekonstruovaných prostor objektů p. V. V loňském roce došlo vlivem 
poškození střechy v chátrajícím areálu k zatečení do nákladně modernizovaných 
budov a následně se v prvním patře budovy těsně sousedícím s objektem na st.p.č. 
1087/4 propadl strop a poškodil nové vnitřní vybavení.  
- vzhledem k dezolátnímu stavu objektů počítá s jejich postupnou kompletní 
rekonstrukcí, objekty chce uvést do funkčního stavu nákladem v rozmezí 20 – 
50.000.000,- Kč 

- kupní smlouva by zněla na pana K. V., r. 1975, trvale bytem Jablonec nad Nisou 
- kupní cenu nabídl ve výši 6.500.000,- Kč 
 
2. N. H. C., r. 1985 a D. T. N., r. 1992, oba trvale bytem Jablonec nad Nisou - 
odstoupili 
 
 
 



Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 31.5. 2022 
zastupitelstvu města schválit prodej st.p.č. 762/2, jejíž součástí je budova 
č.p. 1220 (E. Floriánové 4) a st.p.č. 1087/1, jejíž součástí je budova č.p. 1204 
(E. Floriánové 6), vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro pana K. V., r. 1975, bytem 
Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 6.500.000,- 
Kč. 
 
 
 
věci nemovité ve vlastnictví města (předmět prodeje) 
 

 

věci nemovité ve vlastnictví pana V. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. Floriánové 1220/4 
 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



   E. Floriánové 1204/6 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 


