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NÁVRH USN. ZM/N 3445
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s  c  h  v  a  l  u  j  e 
1. prodej p.p.č. 273, 274, 275 vše v k.ú. Proseč nad Nisou

pro Společenství vlastníků jednotek v domě Proseč 175,
IČO 25467531, se sídlem Prosečská 175, Proseč
nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou za vzájemně
dohodnutou kupní cenu ve výši  531.340 Kč.

2. prodej p.p.č. 2453/9 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro
Ing. L      A                                 
                Jablonec nad Nisou za vzájemně
dohodnutou kupní cenu ve výši 130.550 Kč.

3. prodej p.p.č. 917/3 v k.ú. Jablonecké Paseky pro
pana V       S                                
                Jablonec nad Nisou za vzájemně
dohodnutou kupní cenu ve výši 414.855 Kč.

4. prodej části p.p.č. 1894/16, geometrickým plánem
nově označené jako p.p.č. 1894/36 o výměře 1 m2 a p.p.č.
1894/37 o výměře 16 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou
pro společnost Global Invest Bohemia s.r.o., Na Přístavě
1759/2, Nymburk, 28802 Nymburk, IČ 28197224
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 11.000 Kč. 

5. směnu p.p.č. 280 v k.ú. Vrkoslavice ve vlastnictví města za
část p.p.č. 279, geometrickým plánem nově označené
jako p.p.č. 279/2 o výměře 5 m2 v k.ú. Vrkoslavice
ve vlastnictví manželů      P              a     
K                 S                               
               Praha 3,  s finančním vyrovnáním
ve prospěch města ve výši 70.370 Kč.

6. směnu části p.p.č. 338/117, geometrickým plánem
označené jako p.p.č. 338/120 o výměře 90 m2 v
k.ú. Jablonec nad Nisou ve vlastnictví pana J      K     
                                      Jablonec
nad Nisou za část p.p.č. 338/3 geometrickým plánem
označené jako p.p.č. 338/121 o výměře 307 m2 v
k.ú. Jablonec nad Nisou ve vlastnictví města Jablonec
nad Nisou s finančním vyrovnáním ve prospěch města ve
výši 231.250 Kč.

7. prodej  části p.p.č. 2493/4, geometrickým plánem
nově označené jako p.p.č. 2493/10 o výměře 125 m2,
p.p.č. 1999/16 o výměře 132 m2 obě v k.ú. Jablonec
nad Nisou, a to ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ½
pro manžele J            a  Ing. M                
B                                        , Jablonec
nad Nisou,       a ideální spoluvlastnický podíl o velikosti



½ pro manžele A              a D               
K                                        
Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši  133.541 Kč.

B. n  e  s  c  h  v  a  l  u  j  e 
1. prodej p.p.č. 810/2 o výměře 4194 m2 v k.ú. Proseč

nad Nisou.
2. prodej p.p.č. 440 v k.ú. Vrkoslavice. Důvodem nesouhlasu

je, že území spadá do plochy, kde je rozhodování v území
podmíněno zpracováním územní studie.

3. prodej části p.p.č. 126/1 o výměře cca 990 m2 a p.p.č. 140
vše v k.ú. Proseč nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je,
že prodejem by došlo ke znepřístupnění zbytku p.p.č.
126/1 k.ú. Proseč nad Nisou.

4. prodej části p.p.č. 68 v k.ú. Proseč nad Nisou. Důvodem
nesouhlasu je, že se dle územního plánu se jedná o plochy
veřejných prostranství – zeleň.

5. prodej části p.p.č. 66/6 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Proseč
nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je stanovisko odboru
technického a odboru územního a strategického rozvoje.

6. prodej p.p.č. 826/4 v k.ú. Jablonecké Paseky. Důvodem
nesouhlasu je stanovisko odboru investic. 

7. prodej části p.p.č. 126/1 v k. ú. Proseč nad Nisou.
Neprodávat pozemek a ponechat si ho ve vlastnictví
ke komplexnímu řešení dané lokality včetně dořešení
dopravního napojení.

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



Důvodová zpráva 
A) 1.prodej p.p.č. 273 o výměře 391 m2, p.p.č. 274  o výměře 490 m2, p.p.č. 275 
o výměře 278 m2 vše v k.ú. Proseč nad Nisou 
Ing. P. J., r. 1975 a paní V. J., r. 1974, oba bytem Jablonec nad Nisou požádali 
o prodej části p.p.č. 273 o výměře cca 88 m2 (celková výměra 391 m2) a p.p.č. 274 
o výměře cca 162 m2 (celková výměra 490 m2) v k.ú. Proseč nad Nisou za účelem 
zahrady.  
V současné době mají s městem uzavřenu nájemní smlouvu na pronájem části p.p.č. 
273.  
Žádost byla podaná před 18.3.2021. 
Jedná se o pozemky, na které není přístup z veřejné komunikace. Město oslovilo 
vlastníka p.p.č. 269/1 společnost CJ-Immo s.r.o.s žádostí o věcné břemeno. Ten 
nereagoval. 
 
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 – souhlas 
oddělení územního plánování – SOUHLAS s prodejem, jedná se o stabilizované plochy 
zastavěného území kategorie BP2 - plochy bydlení – příměstské 
Odbor technický – souhlasíme 
Městský architekt - z důvodu zvýšení fragmentace pozemků a logiky doporučuji 
zachovat pronájem. 
 
Výbor doporučil a rada města schválila zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 273, 274, 
275 vše v k.ú. Proseč nad Nisou. 
 
Byli osloveni v šichni vlastníci sousedních nemovitostí.  
Na základě této informace majetkoprávnímu oddělení byly doručeny žádosti: 
1) J. K. – žádost o prodej p.p.č. 275 
2) vlastníci objektu Prosečská 175 - žádost o prodej ppč. 274, 275 
3) CJ-Immo s.r.o. – žádost o prodej p.p.č. 273, 274 
4) manželé J. – žádost o prodej části p.p.č. 273, 274 
 
Na základě znaleckého posudku vyhotoveného Ing. J. R. byla cena stanovena na 
částku 523.940 Kč, tj. 460 Kč/m2. 
 
Vlastníci bytových jednotek v objektu Prosečská čp. 175 v době zveřejnění sdělili, že 
na p.p.č. 275 mají umístěnu studnu a trasa vodovodu vede přes p.p.č. 274 (viz 
přiložené zaměření). 
Následně písemně sdělili, že došlo k dohodě s výše uvedenými žadateli s tím, že 
všechny pozemky by koupili vlastníci bytových jednotek Prosečská čp. 175. Všichni 

přechozí žadatelé své žádosti vzali písemně zpět. 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 17.5.2022 doporučil 
zastupitelstvu města schválit prodej p.p.č. 273, 274, 275 vše v k.ú. Proseč nad 
Nisou pro Společenství vlastníků jednotek v domě Proseč 175, IČO 25467531, 
se sídlem Prosečská 175, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši  531.340 Kč  (tj. 460 Kč/m2 + náklady 



za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 5.400 Kč + náklady za vyhotovení 
kupní smlouvy ve výši 2.000 Kč).  

 
  



Původní žádost manželů J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



A) 2. prodej p.p.č. 2453/9 o výměře 244 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou 
O prodej pozemku požádal Ing. L. A., r. 1954, Jablonec nad Nisou za účelem 
majetkoprávního vypořádání zahrady a přístupu k domu. Pan A. je vlastníkem 
navazující p.p.č. 1630/6 a st.p.č. 3116, jejíž součástí je rodinný dům čp. 3117 vše v 
k.ú. Jablonec nad Nisou.  
 
V katastru nemovitostí je pozemek veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace. 
 
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 – souhlas 
Oddělení územního plánování - pozemek p.č. 2453/9 v k.ú. Jablonec nad Nisou je 

dle ÚP Jablonec nad Nisou součástí stabilizované plochy kategorie VK Plochy 
veřejných prostranství – komunikace. Tato plocha neumožňuje využití pro zahradu, 
nicméně čistě k majetkovému vypořádání se jako státní správa nevyjadřujeme. 
Problematické by ale bylo povolování staveb, např. dotyčné kůlny, oplocení, případně 
dělení pozemku za účelem právě zahrady, v tom případě by totiž nebyl záměr v 
souladu s ÚP Jablonec nad Nisou.  
Odbor technický – souhlas  
Městský architekt – souhlas  
 
Dle znaleckého posudku vyhotoveného Ing. Z. M. byla cena stanovena ve výši 88.000 
Kč, tj. cca 361 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 17.5.2022 doporučil 
zastupitelstvu města schválit prodej p.p.č. 2453/9 v k.ú. Jablonec nad Nisou 
pro Ing. L. A., r. 1954, bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní 
cenu ve výši 130.550 Kč (tj. 500 Kč/m2 + náklady za vyhotovení znaleckého 
posudku ve výši 6.050 Kč + náklady za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 
2.500 Kč).  
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A) 3. prodej p.p.č. 917/3 o výměře 733 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem 
stavby rodinného domu 
O prodej pozemku požádal pan V. S., r. 1987, Jablonec nad Nisou, který je vlastníkem 
navazující p.p.č. 917/10, 917/13, st.p.č. 1127, jejíž součástí je stavba bez čp/če. 
O pozemek požádal z důvodu stavby rodinného domu a rozšíření zahrady. Přístup na 
p.p.č. 917/3 je z komunikace pouze přes p.p.č. 917/13 ve vlastnictví pana Srba. 
Žádost byla podaná před 18. 3. 2021. 
 
Zastupitelstvo města 20.6.2019 neschválilo prodej pro pana Ing. M. M., r. 1971, 
bytem Jablonec nad Nisou. Důvodem nesouhlasu byla vzrostlá zeleň navazující na 
významný krajinný prvek Louky pod Kynastem, kterému tvoří přirozenou ochranu.  
 
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 přírody a krajiny - souhlasíme a upozorňujeme na blízkost registrovaného 
VKP Louky pod Kynastem (nejbližší část je na pozemku p.p.č. 922/3 k.ú. Jablonecké 
Paseky). Z tohoto důvodu nelze umístit hlavní obytnou budovu do východní poloviny 
pozemku. 
Odbor územního a hospodářského rozvoje 
oddělení územního plánování – souhlas – z hlediska ÚP součást stabilizované plochy 
BP1 Plochy bydlení – příměstské 
Odbor technický – souhlas  
Městský architekt – prodej pozemku jsem schopen podpořit pouze při předložení 
studie záměru vysoké architektonické kvality dokládající také zachování přírodního 
charakteru území. 
 
Dle znaleckého posudku vyhotoveného Ing. J. R. byla cena stanovena na 410.480 Kč, 
tj. 560 Kč/m2. 
 
Návrh OMP pro jednání výboru dne 7.9.2021 :  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 7.9.2021 zastupitelstvu 
města schválit prodej p.p.č. 917/3 v k.ú. Jablonecké Paseky pro pana V. S., r. 1987, 
bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 414.855,- Kč 
(tj. 560,- Kč/m2 + náklady za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2.375,- Kč + 
náklady za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 2.000,- Kč).  
Proběhla rozsáhlá diskuze členů výboru. 
Členové výboru hlasovali s poměrem hlasů  PRO 5  -  PROTI 1  -  ZDRŽEL SE 1. 
 
 
Vzhledem k výsledku hlasování byly zastupitelstvu města dne 21.10.2022 navrženy 
k projednání dvě varianty:  
Varianta I. 
schválit prodej p.p.č. 917/3 v k.ú. Jablonecké Paseky pro pana V. S., r. 1987, bytem 
Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 414.855 Kč 
(tj. 560 Kč/m2 + náklady za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2.375 Kč + 
náklady za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 2.000 Kč). 
 
Varianta II. 
neschválit prodej p.p.č. 917/3 v k.ú. Jablonecké Paseky. 



Z jednání zastupitelstva města byl bod stažen s tím, že dojde k opakovanému 
projednání ve výboru.  
Dne 17.5.2022 byl znovu předložen výboru k projednání, k zástavbě na pozemku se 
vyjádřil městský architekt.  Záměr stavby rodinného domu projednal s městským 
architektem.  
 
Podmínky výstavby stanovené městským architektem:  

- nový objekt bude ve své půdorysné stopě zahrnovat půdorysnou stopu 
objektu stávajícího - přístup do objektu bude po stávajícím schodišti 

- dopravní napojení a parkovací stání bude řešeno na pozemku 917/13, popř. 

917/4 

- stávající kamenná zídka bude v maximální míře zachována  

-  většina pozemku 917/3, zejména jeho východní část bude nezastavěná, k 
využití jako zahrada bez dopravního napojení 

- novostavba nebude půdorysné překračovat rozměry naznačené v situaci 

- novostavba bude mít maximálně 1 nadzemní podlaží + podkroví - novostavba 
bude mít sedlovou střechu se sklonem 40 0 — 550 

Zastupitelstvo města se dne 21.10.2021 při jednání  zabývalo prodejem formou 
budoucí kupní smlouvy. K tomu se vyjádřil pan S. dopisem ze dne 9.5.2022, 
viz příloha. 

Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 17.5.2022 doporučil 
zastupitelstvu města schválit prodej p.p.č. 917/3 v k.ú. Jablonecké Paseky pro 
pana V. S., r. 1987, bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní 
cenu ve výši 414.855 Kč (tj. 560 Kč/m2 + náklady za vyhotovení znaleckého 
posudku ve výši 2.375 Kč + náklady za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 
2.000 Kč). 
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Podmínky výstavby stanovené městským architektem  

 



 
 



Vyjádření pana S. k možnému prodeji pozemku formou budoucí smlouvy kupní: 

 
 



A) 4. prodej části p.p.č. 1894/16, geometrickým plánem nově označené jako 
p.p.č. 1894/36 o výměře 1 m2 a p.p.č. 1894/37 o výměře 16 m2 vše v k.ú. 
Jablonec nad Nisou 
O prodej části pozemku, za účelem vypořádání stávajícího oplocení požádala 
společnost  Global Invest Bohemia s.r.o., Na Přístavě 1759/2, Nymburk, 28802 
Nymburk, IČ 28197224, která je vlastníkem navazující p.p.č. 1893/1.  
Zaměřením hranic pozemku společnost zjistila, že je částečně zaplocen pozemek ve 
vlastnictví města.  
V katastru nemovitostí je pozemek veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace. 
 
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 – souhlas  
Odbor technický – souhlas  
Městský architekt – souhlas 
 
Dle schválených Pravidel je kupní cena pozemků za účelem narovnání hranic 
pozemků, majetkové vypořádání drobných pozemků ve funkčním celku s nemovitými 
věcmi žadatele včetně tzv. „přeplocení“ (max. do 100 m2) za 500 Kč/m2. 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 22.3.2022 doporučil 
zastupitelstvu města schválit prodej části p.p.č. 1894/16, geometrickým 
plánem nově označené jako p.p.č. 1894/36 o výměře 1 m2 a p.p.č. 1894/37 o 
výměře 16 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro společnost Global Invest 
Bohemia s.r.o., Na Přístavě 1759/2, Nymburk, 28802 Nymburk, IČ 28197224 za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 11.000 Kč  (tj. 500 Kč/m2 + náklady 
za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 2.500 Kč). 

 
 
 



 



  
  

 
 
 
 
 
 
 
 



A) 5. směna p.p.č.  280 o výměře 126 m2 v k.ú. Vrkoslavice ve vlastnictví města 
za část p.p.č. 279, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 279/2 o 
výměře 5 m2 v k.ú. Vrkoslavice ve vlastnictví manželů S. 
O prodej pozemku za účelem zahrady požádali manželé Ing. P., r. 1985 a Mgr. K., 
r. 1987 S., bytem Praha, kteří jsou vlastníci navazujících nemovitostí.  
V katastru nemovitostí je pozemek veden jako zahrada. 
 
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 
Oddělení dopravní a silniční – doporučujeme řešit případný odkup části pozemku 
p.p.č. 279, na kterém je vyježděná komunikace. 
Oddělení přírody a krajiny – se záměrem souhlasíme a žádáme nové majitele o 

kontaktování orgánu ochrany přírody z důvodu péče o památný strom. 
Odbor územního a hospodářského rozvoje – souhlas  
oddělení územního plánování - je součástí stabilizované plochy kategorie BP2 Plochy 
bydlení – příměstské, ale nemá dostatečnou výměru pro samostatné využití jako 
stavební parcely. S prodejem za účelem rozšíření zahrady SOUHLASÍME.  
Odbor technický – souhlas  
Městský architekt – souhlas 
 
S ohledem na stanovisko oddělení dopravního a silničního je navrženo řešit 
vypořádání komunikace směnou. 
 
Dle znaleckého posudku vyhotoveného Ing. J. R. byla cena za p.p.č. 280 stanovena 
ve výši 65.520 Kč a za část p.p.č. 279 ve výši 2.600 Kč, tj. 520 Kč/m2.  
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 31.5.2022 

zastupitelstvu města schválit směnu p.p.č.  280 v k.ú. Vrkoslavice ve vlastnictví 
města za část p.p.č. 279, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 
279/2 o výměře 5 m2 v k.ú. Vrkoslavice ve vlastnictví manželů Ing. P., r. 1985 
a Mgr. K., r. 1987 S., oba bytem Praha,  s finančním vyrovnáním ve prospěch 
města ve výši 70.370 Kč (tj. cena stanovená dle znaleckého posudku + ½ ceny 
za vyhotovení znaleckého posudku 2.700 Kč+½ceny za vyhotovení 
geometrického plánu ve výši 3.500 Kč + ½ ceny za vyhotovení kupní smlouvy 
ve výši 1.250 Kč). 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



A) 6. směna části p.p.č. 338/117, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 
338/120 o výměře 90 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou (celková výměra 502 m2) ve 
vlastnictví pana J. K. za část p.p.č. 338/3 geometrickým plánem označené jako 
p.p.č. 338/121 o výměře 307 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou ve vlastnictví města 
Jablonec nad Nisou 
O směnu pozemků požádal pan J. K., r. 1959, bytem Jablonec nad Nisou za účelem 
umožnění výstavby areálu Fotbalové akademie z.s. Během výstavby areálu bylo 
zjištěno, že na část p.p.č. 338/120 o výměře 90 m2 bude zasahovat „sesvahování“ 
pozemku a z důvodu získání dotace na výstavbu areálu je nutné, aby tento pozemek 
vlastnilo město. 
 
V katastru nemovitostí je p.p.č. 338/117 vedena jako ostatní plocha, neplodná půda. 
P.p.č. 338/3 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 
Vodovodní úřad - bez připomínek, pouze upozorňujeme, že na označené části 
pozemku p. p. č. 338/3 se nachází dle technické mapy vodovod a kanalizace 
Odbor územního a strategického rozvoje - z hlediska platného ÚP Jablonec nad 
Nisou jsou oba dotčené pozemky součástí stabilizované plochy kategorie OS4 Plochy 
občanského vybavení – sport a rekreace. Záměr nové sportovní plochy spadá do 
přípustného využití, doprovodné stavby (opěrné zdi, úpravy terénu, oplocení apod.) 
lze zahrnout do základní vybavenosti území. Souhlas 
Odbor investic - souhlas 
Odbor technický – souhlas 
Městský architekt – souhlasím s principem, k nepoměru směňovaných ploch se 
nevyjadřuji  
Odbor ekonomiky - p.p.č. 338/3 je součástí nájemní smlouvy se společností SPORT 
Jablonec nad Nisou s.r.o.  
 
Dle znaleckého posudku vyhotoveného Ing. P. P. byla cena nově vzniklé 
p.p.č. 338/120 stanovena na 90.000 Kč nově vzniklé p.p.č. 338/121 stanovena 
na 307.000 Kč, tj. 1.000,- Kč.  
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 31.5.2022 doporučil 
zastupitelstvu města schválit směnu části p.p.č. 338/117, geometrickým 
plánem označené jako p.p.č. 338/120 o výměře 90 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou 
ve vlastnictví pana J. K., r. 1959, bytem Jablonec nad Nisou za část p.p.č. 338/3 
geometrickým plánem označené jako p.p.č. 338/121 o výměře 307 m2 v k.ú. 
Jablonec nad Nisou ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou s finančním 
vyrovnáním ve prospěch města ve výši 231.250 Kč  (tj. cena stanovená dle 

znaleckého posudku 1.000 Kč/m2 + ½ ceny za vyhotovení znaleckého posudku 
13.000 Kč + ½ ceny za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.250 Kč). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



A) 7. prodej části p.p.č. 2493/4, geometrickým plánem nově označené jako 
p.p.č. 2493/10 o výměře 125 m2, p.p.č. 1999/16 o výměře 132 m2 obě v k.ú. 
Jablonec nad Nisou 
O prodej požádali manželé J., 1959 a Ing. M., r. 1966 B., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, za účelem stavby garáže na své p.p.č. 2011/23 a p.p.č. 2493/4 by byl využit 
jako manipulační plocha pro prostor před garáží a p.p.č. 1999/16 jako zahrada. 
A současně požádali o prodej K. A., 1979, bytem Jablonec nad Nisou a K. D., r. 1978, 
bytem Jablonec nad Nisou. 
Žadatelé mají zájem koupit pozemky do spoluvlastnictví.  
 
V katastru nemovitostí je p.p.č. 1999/16 vedena jako orná půda a p.p.č. 2493/4 jako 
ostatní plocha, ostatní komunikace.  
 
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 – souhlas 
Oddělení územního plánování - Pozemky jsou vedeny jako stabilizovaná plocha 
kategorie BM2 - SOUHLAS 
Odbor technický – souhlas  
Městský architekt – nesouhlasím. Město by mělo spíše usilovat o získání pozemku 
1999/22 a napojení ulice Horská do křižovatky Liliová x Lesní stezka. 
 
Cena dle znaleckého posudku vyhotoveného Ing. Z. M. byla stanovena na 92.500 Kč, 
tj. cca 360 Kč/m2. Dle pravidel prodejů pozemků je minimální cena stanovena na 500 
Kč/m2. 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 14.6.2022 doporučil 

zastupitelstvu města schválit prodej  části p.p.č. 2493/4, geometrickým plánem 
nově označené jako p.p.č. 2493/10 o výměře 125 m2, p.p.č. 1999/16 o výměře 
132 m2 obě v k.ú. Jablonec nad Nisou, a to ideální spoluvlastnický podíl o 
velikosti ½ pro manžele J., 1959 a  Ing. M., r. 1966  B., oba bytem, Jablonec 
nad Nisou, a ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ½ pro manžele A., r. 1979 
a D., r. 1978 K., oba bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní 
cenu ve výši  133.541 Kč (tj. 500 Kč/m2 + cena za vyhotovení znaleckého 
posudku ve výši 2.541 Kč + cena za vyhotovení kupní smlouvy ve  
výši  2.500 Kč). 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



B)  1. nesouhlas s prodejem p.p.č. 810/2 o výměře 4194 m2 v k.ú. Proseč nad 
Nisou  
O prodej p.p.č. 810/2 a p.p.č. 809 požádala společnost MCU KOLOSEUM, o.p.s., 
IČ 25405080, Generála Svobody 83/47, Liberec 13. Pozemky by chtěli využít 
k výstavbě rodinných domů, které by byly v souladu s územním plánem pro tuto 
lokalitu. Jednalo by se o formu družstevní výstavby. 
Správcem pozemků je oddělení správy veřejné zeleně.  
 
Kolečka :  
Kancelář primátora – bez připomínek 
Kancelář tajemníka – nemám námitek 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – bez připomínek 
Humanitní odbor – nemáme námitky 
Odbor stavební a životního prostředí – nedoporučujeme prodej pozemku p. č. 809 
v k. ú. Proseč nad Nisou. Více než na polovinu pozemku zasahuje registrovaný 
významný krajinný prvek Zachovalé krajinné struktury na Horní Proseči, a není zde 

přípustná stavební ani jiná činnost negativně ovlivňující zeleň podél severně ležící 
úvozové cesty. Ochrana přírody a krajiny je veřejným zájmem a pozemky podléhající 
ochraně tohoto zákona není vhodné převádět na soukromé subjekty. 
Odbor územního a hospodářského rozvoje  
Oddělení investiční výstavby - souhlas 
Oddělení dotací – souhlas  
Oddělení územního plánování – ČÁSTEČNÝ SOUHLAS 
Pozemek p.č. 810/2 v k.ú. Proseč n. N. je zastavitelnou plochou kategorie BP2 – 
plochy bydlení příměstského (součást zastav. lokality BP2.75). Zde je realizace RD 
možná. Pozemek p.č. 809 v k.ú. Proseč n.N. je plochou nezastavitelnou v kategorii SK 
– plochy smíšené krajinné zeleně. Na pozemku p.č. 810/2 v k.ú. Proseč n. N. 
s prodejem za účelem výstavby RD souhlasíme, a to za podmínky akceptace limitů 
vyplývajících z platného ÚP a z ochranných a bezpečnostních pásem a tras veřejné 
technické infrastruktury. 
Odbor technický – souhlas 
Odbor ekonomiky - p.p.č. 810/2 je zatížena vedením elektrické a plynárenské sítě. 
 
Proběhla věcná diskuse členů výboru, na jejímž základě bylo doporučeno doplnit 
usnesení o podmínku zastavovací studie pro celé území. 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 16.1.2018 radě města schválit 
zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 810/2, p.p.č. 809 vše v k.ú. Proseč nad Nisou. 
Pozemek bude zveřejněn s minimální kupní cenou stanovenou na základě znaleckého 
posudku na zjištění ceny obvyklé. 
Podmínkou k účasti na výběrovém řízení je předložení zastavovací studie celého území. 
 
Rada města dne 8.2.2018 schválila zveřejnění záměru pronájmu a následného 
prodeje najaté věci - p.p.č. 810/2, p.p.č. 809 vše v k.ú. Proseč nad Nisou. Pozemky 
budou zveřejněny s minimální kupní cenou stanovenou na základě znaleckého 

posudku na zjištění ceny obvyklé. Podmínkou k účasti na výběrovém řízení 
je předložení zastavovací studie celého území; následný prodej pozemku 
bude podmíněn uzavřením plánovací smlouvy a naplnění podmínek daných 
pro zástavbu území dle nájemní smlouvy. 
 
Poté byla doručena žádost spolku Natura Horní Proseč, se sídlem Horní 5170, 
Jablonec n. N., zastoupená Ing. V. L., aby nebyl prodáván pozemek p.p.č. 809 
z důvodu ochrany přírody a respektování územního plánu. Současně nedoporučují 
ani prodej p.p.č. 810/2 společnosti MCU Koloseum. Výše uvedené pozemky jsou 



v bezprostřední blízkosti nemovitostí ve vlastnictví členů spolku a slouží jako prostup 
do volné krajiny (dopis v příloze). 
 
Záměr prodeje výše uvedených pozemků byl dne 5.3.2018 projednáván Výborem pro 
územní plánování a strategii rozvoje města.  Pozemek p.č. 809 v k.ú. Proseč n.N. 
je dle platného ÚP Jablonec nad Nisou plochou nezastavitelnou v kategorii SK – 
plochy smíšené krajinné zeleně. Hlavním využitím pozemků této kategorie je zeleň 
zajišťující mimoprodukční funkce krajiny, na které veškeré činnosti směřují 
k zajištění ekologicko stabilizačních a krajinně estetických funkcí.  Od roku 2013 je 
pozemek mimo jiné součástí registrovaného významného krajinného prvku - VKP 
Zachovalé krajinné struktury na Horní Proseči. Z uvedeného důvodu výbor doporučil 
zastupitelstvu města p.p.č. 809 neprodávat.  
 
Rada města usnesením č. RM/2018/259/13 ze dne 7.6.2018 schválila zrušení 
usnesení č. 42/2018/3 ze dne 8.2.2018 a usnesením č. RM/2018/259/13 ze 
dne 7.6.2018 schválila zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 810/2 (oddělení 

cesty) v k.ú. Proseč nad Nisou. Pozemek bude zveřejněn s minimální kupní 
cenou stanovenou na základě znaleckého posudku na zjištění ceny obvyklé + 
DPH. Podmínkou k účasti na výběrovém řízení je předložení zastavovací studie 
celého území. 
 

Následně došlo k vyhotovení geometrického plánu, kterým byla z p.p.č. 810/2 o 
výměře 4571 m2 nově oddělena p.p.č. 810/295 o výměře 377 m2 (cesta). Předmětem 
prodeje je p.p.č. 810/2 o nové výměře 4194 m2. 
 
Cena dle znaleckého posudku byla stanovena na částku 3.131.115,- Kč včetně DPH, 
tj. 747,- Kč/m2. 
 
Stanovisko Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství : 
Jedná se o travnatý pozemek mezi ulicemi Horní a V Lukách v těsné návaznosti na 
řadové domy v blízkosti překladiště odpadů Severočeských komunálních služeb 
s.r.o. V lokalitě je evidován výskyt zvláště chráněného druhu živočicha — chřástala 
polního. Pro realizaci jakékoliv stavební činnosti je nezbytné povolení výjimky z 
ochranných podmínek zvláště chráněného druhu živočicha dle 56 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon). 
Výjimku z ochranných podmínek lze povolit z těchto zákonem požadovaných 
důvodů: 

1) Dle 56 odst, 1 — výjimku lze povolit v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje 
nad zájmem ochrany přírody, 

2) Veřejný zájem na realizaci stavby musí převyšovat nad zájmem na ochraně 
chřástala. 

3) Záměr musí splňovat některé z ustanovení S 56 odst. 2 zákona. 

4) Doložení neexistence jiného uspokojivého řešení. 

5) Doložení toho, že povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého 

stavu druhu z hlediska jeho ochrany. 
Krajský úřad upozorňuje, že doložení výše uvedených požadavků je na žadateli. 
Krajský úřad se domnívá, že v současné situaci (v dotčeném území je vydána platná 
výjimka pro záměr výstavby rezidenčního souboru Futurum) bude doložení 
veřejného zájmu na realizaci další obytné zástavby velmi komplikované. 
Krajský úřad dále upozorňuje na to, že samotný soulad plánované zástavby s 
platným územním plánem je pouze jedním z předpokladů realizace stavby a nelze z 
něj dovozovat veřejný zájem na Krajský úřad Libereckého kraje. 



S výše uvedeným stanoviskem byli všichni zájemci seznámeni.  
 
Do výběrového řízení se přihlásili tito zájemci: 

 
1) MCU KOLOSEUM, o.p.s., IČ 25405080, Generála Svobody 83/47, Liberec 13, 
460 01 
- dotazník nevrátili 
- kupní smlouvu uzavře MCU KOLOSEUM, o.p.s., IČ 25405080, Generála 

Svobody 83/47, Liberec 13, 460 01 
 
2) Mgr. P. J., r. 1990, bytem Jablonec nad Nisou 
- manželé MUDr. Z., r. 1981 a MUDr. P., r. 1981 P., bytem Jablonec nad Nisou 
- manželé MUDr. M., r. 1973 a Mgr. J., r. 1973 Ř., bytem Jablonec nad Nisou  
- pozemek chtějí za účelem výstavby tří rodinných domů 
- kupní smlouva bude uzavřena s Mgr. P. J., r. 1990, bytem Jablonec nad Nisou, 

manžely MUDr. Z., r. 1981 a MUDr. P., r. 1981 P., bytem Jablonec nad Nisou 

a manžely MUDr. M., r. 1973 a Mgr. J., r. 1973 Ř., bytem Jablonec nad Nisou 
(každý ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3). 

 

 Žadatel kupní cena celkem cena/m2 body pořadí 

1. MCU KOLOSEUM nedostavili se    

2. 
p. J., manželé P., 
manželé Ř. 

3.151.000,- Kč 751,- Kč   

 
Návrh OMP:  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne 2.6.2021 zastupitelstvu 
města schválit prodej p.p.č. 810/2, o nové výměře 4194 m2 v k.ú. Proseč nad Nisou (pro 
výherce výběrového řízení ……………………….. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve 
výši …………… Kč včetně DPH (tj. …… Kč/m2 + náklady za vyhotovení kupní smlouvy 
ve výši 2.000,- Kč). 
 

Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 2.6.2021 zrušil výběrové řízení s tím, 
že se dostavil pouze jeden zájemce. A doporučil, vzhledem k lokalitě, opětovné 
zveřejnění záměru prodeje podle nových Pravidel prodeje pozemků formou 
elektronické aukce s cílem rozšíření okruhu uchazečů o koupi a s tím, že bude 
zadána aktualizace znaleckého posudku. 
 
Znaleckým posudkem byla v roce 2021 nově stanovena cena obvyklá, která je 
s ohledem na výskyt chřástala ve výši 1.130.000 Kč, tj. cca 269 Kč/m2 a cena obvyklá 
bez ohledu na výskyt chřástala ve výši 3.360.000 Kč, tj. cca 801 Kč/m2. 
 
MUDr. M. Ř. požádal o opětovné projednání žádosti.  
 

Na jednání MUDr. Ř. seznámil členy výboru se svým záměrem.  
 
Po proběhlé diskuzi výbor dne 30.11.2021 doporučil zajistit stanovisko 
právního oddělení, zda zveřejnit a prodat pozemek podle „starých“ pravidel 
platných do 18.3.2021, nebo podle nových pravidel. 
 
Stanovisko právního oddělení: na základě poskytnutých informací a prostudování 
problematiky mám za to, že obecně v případech, kdy je výběrové řízení na prodej 
pozemku zrušeno (nejedná se tedy např. o přerušení či zastavení řízení), skončí tak 



řízení o původní žádosti a procesní postup nově vypsaného výběrového řízení na daný 
pozemek se řídí již úpravou účinnou ke dni nového vypsání výběrového řízení. V 
našem případě tedy novými pravidly pro prodej pozemků. 
Dle mého názoru tedy zrušením výběrového řízení končí řízení o původní žádosti, a 
proto není na místě aplikovat přechodné ustanovení nových pravidel v čl. III v tomto 
znění: 
„Žádosti o prodej pozemku, které byly alespoň jednou projednané ve výboru pro 
hospodaření s majetkem města před účinností těchto Pravidel, budou dokončeny 
podle dosavadních Pravidel pro jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města.“ 
Byť je zde možné vnímat určité výkladové pochybnosti o gramatickém výkladu tohoto 
přechodného ustanovení, mám za to, že smyslem tohoto ustanovení a logickým 
záměrem zpracovatele pravidel je, aby žádosti, u nichž bylo projednávání například 
odloženo na další jednání výboru již spadajícího do účinnosti nových pravidel, se 
procesně dořešilo podle těch původních. Obecně je tomu tak i v přechodných 
ustanoveních mnoha zákonů. 
 

Aktualizované stanovisko architekta ze dne 11. 1. 2022 k zastavitelnosti pozemku: 
- na pozemku budou 3 parcely pro 3 samostatně stojící rodinné domy 
- dopravní napojení pozemků je možné přímo z cesty v majetku města či z navazující 
cesty při severní hraně pozemku 
- domy budou dvoupodlažní s plochou střechou 
- zastavěná plocha rodinných domů cca 200 – 250 m2 
 
 
K tomuto bodu jednání proběhla rozsáhlá diskuze členů výboru, kdy byla 
diskutována otázka dalšího řešení využití, popřípadě prodeje (aukcí) daného pozemku 
v kontextu celé oblasti v k.ú. Proseč nad Nisou. 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 17. 5. 2022 doporučil 
zastupitelstvu města neschválit prodej p.p.č. 810/2 o výměře 4194 m2 v k.ú. 
Proseč nad Nisou.  
 



 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



Geometrický plán, kterým došlo k oddělení cesty (nově vzniklá p.p.č. 810/295 o 
výměře 377 m2) 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



B) 2. nesouhlas s prodejem p.p.č. 440 o výměře 1257 m2 v k.ú. Vrkoslavice 
O prodej pozemku požádal pan M. P., r. 1979, Jablonec nad Nisou za účelem výstavby 
rodinného domu.  
V katastru nemovitostí je pozemek veden jako trvalý travní porost. 
 
Kolečka :  
Kancelář primátora – bez připomínek 
Oddělení dotací – pozemek není dotčen dotační akcí, ale vzhledem k vyjádření odboru 
územního a strategického rozvoje – nesouhlas  
Kancelář tajemníka – bez připomínek 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – bez připomínek 
Humanitní odbor – bez připomínek 
Odbor stavební a životního prostředí – bez připomínek 
Oddělení dopravní a silniční – upozorňujeme, že k pozemku nevede odpovídající 
zpevněná komunikace. V případě prodeje pozemku a následné výstavby RD bude 
jednou z podmínek stavebního povolení vybudování odpovídající komunikace 

vedoucí ke vjezdu na pozemek.  
Státní správa lesů - správní orgán však upozorňuje, že se celý pozemek nachází 
v ochranném pásmu lesa a jakýkoliv budoucí záměr je nutné předem projednat 
s orgánem státní správy lesů Magistrátu města Jablonec nad Nisou.                                
Oddělení přírody a krajiny – nesouhlasíme - pokud je pozemek součástí územní 
studie, bude třeba vyřešit průchod krajinou. Pozemek se nachází mimo zastavěné 
území obce a po jeho hranici jsou vedeny přístupové pěšiny do lesa a okolní krajiny 
(např. značený vyhlídkový městský okruh), tyto skutečnosti je třeba zohlednit před 
realizací jakékoliv zástavby v územní studii, neboť není možné rušit tyto pěšiny a 
cesty bez souhlasu orgánu ochrany přírody.              
Odbor územního a strategického rozvoje - z hlediska ÚP Jablonec nad Nisou je 
předmětný pozemek s parc. č. 440 v k. ú. Vrkoslavice vymezen jako návrhová 
zastavitelná plocha s označením BP1.93 kategorie PLOCHY BYDLENÍ – 
PŘÍMĚSTSKÉ. Hlavní využití plochy je plánováno pro příměstské bydlení. Pro 
udávaný záměr výstavby RD by mohl být pozemek vhodný. Území ale spadá do 
plochy, kde je rozhodování v území podmíněno zpracováním územní studie. 
Výsledkem územní studie může být i nová parcelace lokality, což by současný prodej 
pozemku značně komplikoval. Odsouhlasený prodej pozemku by ve svém důsledku 
znamenal podstatné ztížení využitelnosti uvedené zastavitelné plochy. Nesouhlas 
Odbor investic - souhlas 
Odbor technický – souhlas, realizaci prodeje doporučujeme spíše po vypracování 
územní studie 
Městský architekt – doporučuji pozemky prodávat až po zpracování ÚS 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 31.5.2022 
zastupitelstvu města neschválit prodej p.p.č. 440 v k.ú. Vrkoslavice. Důvodem 
nesouhlasu je, že území spadá do plochy, kde je rozhodování v území 
podmíněno zpracováním územní studie. 
 

 
 



 
 

 



B) 3. nesouhlas s prodejem části p.p.č. 126/1 o výměře cca 990 m2 (celková 
výměra 6201 m2) a p.p.č. 140 o výměře 443 m2 vše v k.ú. Proseč nad Nisou 
O prodej pozemků požádal pan O. G., r. 1954, bytem Jablonec nad Nisou za účelem 
rozšíření zahrady. 
 
V katastru nemovitostí je p.p.č. 126/1 vedena jako trvalý travní porost, p.p.č. 140 
jako lesní pozemek.  
 
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  
upozorňujeme vlastníka, že pozemek parc. č. 126/1 v k.ú. Proseč nad Nisou má mít 
dle katastru nemovitostí kulturu trvalého travního porostu. Na pozemku se nachází 

dlouhodobě vzrostlý souvislý porost, čímž kulturu dle KN nesplňuje. Doporučujeme 
změnu druhu pozemku z trvalého travního porostu na lesní pozemek i z důvodu nízké 
bonity, která spadá pod V. třídu ochrany, čímž bude pozemek uveden do souladu se 
skutečným stavem v terénu.  
Státní správa lesů - nesouhlasíme - pozemek parc. č. 140 v k. ú. Proseč nad Nisou 
– jedná se o pozemek určený k plnění funkcí lesa, který je nutné obstarávat dle 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, tj. lesnicky hospodařit (obnova, 
ochrana, výchova a těžba lesních dřevin). Prodej za účelem rozšíření zahrady je 
v tomto případě nepřijatelný a v rozporu s územním plánem města Jablonec 
nad Nisou.  
Pozemek parc. č. 126/1 v k. ú. Proseč nad Nisou – nedoporučujeme - přestože se 
v katastru nemovitostní jedná o kulturu trvalého travního porostu, z pohledu orgánu 
státní správy lesů se již jedná o rozsáhlý lesní porost, který navazuje na ostatní lesní 
porosty a tvoří s nimi rozsáhlý lesní komplex, tj. již dlouhodobě nesplňuje kulturu 
trvalého travního porostu a tvoří ostatním okolním lesním pozemkům porostní 

stěnu. Správní orgán doporučuje vlastníkovi pozemku uvést pozemek do souladu se 
zákonem. Přestože se jedná z pohledu územního plánování o plochu k zástavbě, celý 
pozemek se nachází v kritické vzdálenosti od hranice lesního pozemku a jakákoliv 
výstavba je v tomto případě nepřijatelná. Odkácením souvislého porostu na pozemku 
parc. č. 126/1 by došlo k otevření struktury vnitřního porostu na okolních lesních 
pozemcích. Dřeviny, které se nachází na lesních pozemcích by se v tu chvíli staly 
vyloženě ohrožujícími. Navíc se jedná o velmi svažitý terén, v kterém by vykácení 
tamějších dřevin způsobilo půdní erozi ohrožující rodinné domy pod svahem. Orgán 
státní správy lesů posuzuje skutečný stav, který momentálně vykazuje definici 
pozemku určeného k plnění funkcí lesa dle § 3 odst. 1 písm. a) lesního zákona, 
na svažitém pozemku se nachází vzrostlé dřeviny charakteru souvislého porostu 
v podobném věku jako u ostatních navazujících lesních pozemků. Stanovištně se 
jedná o obdobné podmínky jako u lesních pozemků, se kterými sousedí, proto orgán 
státní správy lesů doporučil výše uvedené 

Oddělení přírody a krajiny - souhlasíme, avšak upozorňujeme, že les (pozemek parc.č. 
140, k.ú. Proseč nad Nisou) je ze zákona chráněn jako významný krajinný prvek a 
zásahy do něj učiněné podléhají povolení orgánu ochrany přírody. Pozemek parc.č. 
126/1 k.ú. Proseč nad Nisou je veden jako trvalý travní porost. Ještě v roce 2002 je 
z ortofotomap patrno, že od hranice pozemku žadatele ve vzdálenosti 7,5 až 10 m byla 
na výše uvedeném pozemku paseka. Neúdržbou pozemku vlastníka došlo k zarůstání 
dřevinami až na hranici pozemku žadatele.  Přechodný biotop mezi lesním a lučním 
společenstvem má pro řadu živočichů (především bezobratlých) i rostlin velký 
význam.      



Odbor územního a strategického rozvoje - z hlediska ÚP Jablonec nad Nisou je 
předmětný pozemek s parc. č. 126/1 vymezen jako návrhová zastavitelná plocha s 
označením BP2.79 kategorie PLOCHY BYDLENÍ – PŘÍMĚSTSKÉ. Hlavní využití 
plochy je plánováno pro příměstské bydlení. Z hlediska ÚP Jablonec nad Nisou je 
předmětný pozemek s parc. č. 140 vymezen v nezastavěném území jako plocha 
kategorie PLOCHY LESNÍ. Hlavní využití plochy jsou pozemky určené k plnění funkcí 
lesa. Pro udávaný záměr rozšíření zahrady není objektivní důvod – RD zahradu již 
má. Předložený záměr by ve svém důsledku znamenal podstatné ztížení využitelnosti 
uvedené zastavitelné plochy (zablokování přístupu ke komunikaci) a neodůvodněné 
rozšiřování zastavěného území města do lesních pozemků (zahradu k RD nelze mít 
samostatně mimo zastavěné území). Nesouhlas 
Odbor investic - souhlas 
Odbor technický  
Oddělení správy komunikací - hlediska OSKo možné, akorát je otázkou, jak je zajištěn 
přístup na pozemek pč. 126/1, dále asi vyjádření OSVZ 
Oddělení správy veřejné zeleně - prodejem lesního pozemku p. p. č. 140 

nesouhlasíme, jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa (PUPFL) a nelze ho tudíž 
využívat jako zahradu. Je to i v rozporu s platným územním plánem města. Navíc by 
šlo i o nevhodné dělení celého lesního porostu a tím porušení §13, odst. 2 b), zákona 
č. 289/1995 Sb. o lesích.  Souhlasíme max. s částí ppč. 126/1 a to pouze na JV 
straně domu. Ppč. 126/1 je určena k zastavění, rozprodáváním po částech se snižuje 
možnost využití k tomuto účelu. 
Městský architekt – Nesouhlasím s prodejem. Předmětný pozemek je zastavitelná 
lokalita (BP 2.79) a dotčená část je zásadní pro jeho dopravní napojení. 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 31.5.2022 doporučil 
zastupitelstvu města neschválit prodej části p.p.č. 126/1 o výměře cca 990 m2 
a p.p.č. 140 vše v k.ú. Proseč nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je, že prodejem 
by došlo ke znepřístupnění zbytku p.p.č. 126/1 k.ú. Proseč nad Nisou. 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 



B) 4. nesouhlas s prodejem části p.p.č. 68 o celkové výměře 2397 m2 v k.ú. 
Proseč nad Nisou  
O prodej pozemku požádala paní D. O. R., r. 1973, bytem Jablonec nad Nisou za 
účelem zachování zeleně, zachování parkovacího místa. Současně upozorňují, že je 
zde skládka.  
Dle územního plánu je pozemek veden jako veřejná zeleň.  
 
V katastru nemovitostí je pozemek veden jako trvalý travní porost. 
 
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 - bez připomínek, požadujeme ale prodat pouze tu část 

pozemku, na kterém není umístěna komunikace (vyježděná plocha komunikace 
zasahuje i na tento pozemek)   
Zemědělský půdní fond -  Nedoporučujeme, pozemek má dle katastru nemovitostí 
kulturu trvalého travního porostu na ploše vymezené územním plánem jako veřejná 
zeleň. Parkování OA na ploše VZ je nepřípustné. Doporučujeme změnu druhu 
pozemku na ostatní plochu – veřejnou zeleň, neboť pozemek dlouhodobě nesplňuje 
kulturu dle KN. Změnou druhu kultury bude pozemek uveden do souladu se 
zákonem i skutečným charakterem v terénu.  
Oddělení přírody a krajiny -   s prodejem pozemku nesouhlasíme a doporučujeme 
ponechat tento pozemek ve vlastnictví města, jelikož se na pozemku nachází 
mimořádně významný buk a dub v odhadovaném stáří přes 100 let, který bude 
vyžadovat zvláštní péči v ošetření, a v dohledné době budou stromy vyhlášeny jako 
registrované významné krajinné prvky. Dále pak veřejnou zeleň není vhodné 
oplocovat, což by pro nové vlastníky mohlo být zatěžující a byl by vyvíjen tlak na 
oplocení pozemku. Současné parkování se nejeví jako zatěžující pro zeleň, pokud 
nebude docházet k rozšiřování parkovacích míst.   
Odbor územního a strategického rozvoje - z hlediska ÚP Jablonec nad Nisou je 
předmětný pozemek vymezen ve stabilizovaném území jako plocha kategorie PLOCHY 
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – ZELEŇ. Hlavní využití plochy je určeno pro veřejně 
přístupnou sídelní zeleň. Pro udávaný záměr využití pro zeleň a parkování není důvod 
pro prodej – umožňuje již nyní v rámci základní vybavenosti plochy. Předložený záměr 
prodeje by mohl ve svém důsledku znamenat tlak na rozšíření zastavitelných ploch v 
lokalitě, což není v tomto místě koncepční. Nesouhlas 
Odbor investic - v dané lokalitě nepřepravujeme žádnou investiční akci, Souhlas 
Odbor technický  
Oddělení správy komunikací - Nesouhlas. Na pozemek částečně zasahuje místní 
komunikace. Pozemek funguje také jako retence pro několik svedených propustků a 
občasných vodotečí zejména při tání a prudších deštích. Po prodeji by svádění vod 
sem mohl být problém. 

Oddělení správy veřejné zeleně - nesouhlas. V r. 2021 bylo ošetřeno několik stromů 
vč. mohutného buku, odstraněna část náletů v rámci participativního rozpočtu dle 
návrhu OV Proseč, v letošním roce budou práce pokračovat. I SMJN má zájem na 
zachování zeleně. 
Městský architekt – Nejsem si jist, zda žádosti rozumím. 
K zachování zeleně dojde především bez prodeje, neboť město nemá v plánu zeleň 
likvidovat a plocha je jako zeleň zakotvena v územním plánu. 
K zachování parkovacího místa dojít nemůže, neboť zde žádné legální parkovací stání 
není. Naopak pevně věřím, že neprodej zabrání k živelnému využívání a zpevňování 



okrajů cesty. Nedoporučuji prodávat veřejnou zeleň, obzvláště s letitými vzrostlými 
stromy. 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 31.5.2022 doporučil 
zastupitelstvu města neschválit prodej části p.p.č. 68 v k.ú. Proseč nad Nisou. 
Důvodem nesouhlasu je, že dle územního plánu se jedná o plochy veřejných 
prostranství – zeleň. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



B) 5. nesouhlas s prodejem části p.p.č. 66/6 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Proseč 
nad Nisou (celková výměra 912 m2) 
O prodej části pozemku požádali manželé V. r. 1973 a M., r. 1972 K., oba bytem 
Jablonec nad Nisou za účelem rozšíření manévrovacího prostoru k výjezdu karavanu 
z pozemku p.p.č. 66/7, který je ve vlastnictví paní K. a manželů P.  
 
V katastru nemovitostí je pozemek veden jako trvalý travní porost. 
 
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 strategického rozvoje - pozemek je v ÚP vymezen jako součást 
VK Plochy veřejných prostranství – komunikace, neprodávat 

Odbor investic - v dané lokalitě neplánuje v současnosti žádnou investici, ale jedná 
se o plochu komunikace, tedy nesouhlas  
Odbor technický  
Oddělení správy komunikací - nedoporučujeme. Prodej za tímto účelem není 
nezbytně nutný. Manévrovací prostor je možno využít v rámci veřejného pozemku. 
Nikdo jiný do těchto končin jezdit nebude. Jedná se o prudký svah na kraji lesa a pro 
vytvoření prostoru je nutné provést terénní úpravy formou zářezu. To je možné i na 
městském pozemku formou smlouvy o právu provedení stavby. 
Oddělení správy veřejné zeleně - nedoporučujeme prodej. Mezi dvěma pozemky 
v majetku SMJN (ppč. 66/5 a ppč. 59) vedenými v KN jako komunikace by při 
oddělení vznikl pozemek v majetku žadatelů. Jedná se prudký svah, takže budou 
potřeba terénní úpravy. Podstatné je stanovisko OSKO. 
Městský architekt - z důvodu udržení celistvosti pozemků doporučuji řešit 
pronájmem. 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města dne 31.5.2022 doporučil 
zastupitelstvu města neschválit prodej části p.p.č. 66/6 o výměře cca 25 m2 
v k.ú. Proseč nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je stanovisko odboru technického 
a odboru územního a strategického rozvoje.  
 
 



 
 

 



B) 6. nesouhlas s prodejem p.p.č. 826/4 o výměře 264 m2 v k.ú. Jablonecké 
Paseky 
O prodej požádal vlastník navazujících nemovitostí společnost Průmyslový areál 
Tanvald, s.r.o., se sídlem Na Břehu 109, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 46311 
Liberec, IČ 61502626.  
Část pozemku je užívána vlastníkem sousední nemovitosti st. p. č. 417, jejíž součástí 
je stavba čp. 72, panem L. K., r. 1971, bytem Jablonec nad Nisou. Případný prodej 
by byl řešen s oběma uživateli pozemku. 
 
V katastru nemovitostí je pozemek veden jako ostatní plocha, jiná 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 
Oddělení přírody a krajiny - souhlasíme a upozorňujeme na špatný stav vzrostlé břízy 
rostoucí na tomto pozemku, která je nakloněná do komunikace a byly jí v nedávné 
době kupujícím poškozeny kořeny. 
Odbor územního a strategického rozvoje Pozemek je součástí stabilizované plochy 
kategorie SC4 Plochy smíšené obytné – centrální. Souhlas s prodejem. 
Odbor investic - předmětný pozemek  p.p.č.826/4  se nachází na trase hlavního 
dopravního průtahu Liberec – Harrachov v místě, kde může dojít k úpravě křižovatky 
a definitivní řešení průtahu není  známo. Do doby stanovení platného a 
odsouhlaseného řešení nesouhlasíme s prodejem, doporučujeme pronájem. 
Odbor technický – souhlas  
Městský architekt – souhlasím.  
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 31.5.2022 
zastupitelstvu města neschválit prodej p.p.č. 826/4 v k.ú. Jablonecké Paseky. 

Důvodem nesouhlasu je stanovisko odboru investic.   
 



 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



B) 7. nesouhlas s prodejem části p.p.č. 126/1 v k.ú. Proseč nad Nisou o výměře 
cca 1200 m2 (celková výměra 6201 m2) 
O prodej části pozemku za účelem výstavby rodinného domu požádali manželé J., 
r. 1968 a Z., r. 1973 K., oba bytem Jablonec nad Nisou.  
V katastru nemovitostí je pozemek veden jako trvalý travní porost.  
 
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 - bez připomínek, upozorňujeme pouze, že pozemek není 
dopravně  napojen na veřejnou komunikaci. Upozorňujeme, že požadavkem 
silničního správního úřadu ke stavbě RD bude vybudování přístupové komunikace. 
Státní správa lesů - nesouhlasíme – přestože se v rámci pozemku parc. č. 126/1 

v k. ú. Proseč nad Nisou jedná v katastru nemovitostí o kulturu trvalého travního 
porostu, reálně se v místě vyskytuje rozsáhlý lesní porost, který navazuje na ostatní 
lesní porosty a dohromady tvoří rozsáhlý lesní komplex, tj. již dlouhodobě nesplňuje 
kulturu trvalého travního porostu a tvoří ostatním lesním pozemkům porostní stěnu. 
Správní orgán doporučuje vlastníkovi pozemku uvést pozemek do souladu se 
zákonem. Přestože se jedná z pohledu územního plánování o plochu zastavitelnou, 
celý pozemek se nachází v kritické vzdálenosti od hranice lesního pozemku a 
jakákoliv výstavba je v tomto případě nebezpečná a nepřijatelná. Odkácením 
souvislého porostu na pozemku parc. č. 126/1 by došlo k otevření struktury 
vnitřního porostu na okolních lesních pozemcích. Dřeviny, které se nachází na 
lesních pozemcích by se v tu chvíli staly vyloženě ohrožujícími a ve svažitém terénu 
by vykácení tamějších dřevin způsobilo půdní erozi ohrožující rodinné domy pod 
svahem. Orgán státní správy lesů posuzuje skutečný stav, který momentálně 
vykazuje definici pozemku určeného k plnění funkcí lesa dle § 3 odst. 1 písm. a) 
lesního zákona. Na zmíněných lesních pozemcích, které se vyskytují nad pozemkem 
parc. č. 126/1 v k. ú. Proseč nad Nisou se vyskytuje smíšený lesní porost ve věku cca 
110 let ve složení – dub letní, bříza bělokorá, smrk ztepilý a buk lesní s absolutní 
výškovou bonitou (AVB), tj. průměrnou výškou ve 100 letech 26 – 28 m podle druhu 
dřeviny.  
Tuto plochu je nutné posuzovat komplexně. Pokud přes varování orgánu státní 
správy lesů vlastník pozemku porost odtěží, správní orgán upozorňuje, že rodinné 
domy budou muset být posunuty 25 m od hranice lesního pozemku, tudíž se budou 
nacházet při jihozápadní hranici pozemku, směrem k ostatním rodinným domům. V 
tomto místě nevede komunikace k obslužnosti rodinných či jiných objektů, proto je 
nejdříve třeba uskutečnit realizaci komunikace a poté teprve výstavbu rodinných 
domů.         
Oddělení přírody a krajiny - nesouhlasíme - pozemek přímo navazuje na lesní 
komplex, který je významným krajinným prvkem dle § 3 odst. 1 b ze zákona 
114/1992 Sb. a stávající stromy na pozemku na něho přímo navazují a případným 

odtěžením stromů na pozemku 126/1 v k.ú. Proseč na Nisou za účelem stavby 
rodinného domu by došlo k otevření struktury vnitřního porostu a erozi půdy na 
daném pozemku. 
Dále upozorňujeme, že je třeba řešit celou plochu komplexně, včetně přístupové cesty 
ke zbylé části pozemku, kterou požadujeme vést po jižní spodní hranici pozemku tak, 
aby případné stavby RD byly ve spodní části svahu a došlo k minimalizaci zásahu do 
VKP lesa. 
Odbor územního a strategického rozvoje – Z hlediska ÚP Jablonec nad Nisou je 
předmětný pozemek s parc. č. 126/1 vymezen jako návrhová zastavitelná plocha s 



označením BP2.79 kategorie PLOCHY BYDLENÍ – PŘÍMĚSTSKÉ. Hlavní využití 
plochy je plánováno pro příměstské bydlení. Navrhovaný záměr tak, jak je navrhován, 
by ve svém důsledku znamenal podstatné ztížení využitelnosti uvedené zastavitelné 
plochy (zablokování přístupu ke komunikaci pro další využitelné plochy). Záměr 
nutno upravit s ohledem na řešení veřejně přístupných komunikací v lokalitě. 
Nesouhlas. 
Odbor investic - souhlas 
Odbor technický  
Oddělení správy komunikací – nesouhlas, nutné vyřešit příjezd 
Oddělení správy veřejné zeleně – doporučujeme řešit pozemek jako celek, zejména 
s ohledem na příjezd k pozemku. 
Městský architekt – doporučuji pozemek neprodávat, dokud nebude vybudováno 
dopravní napojení. 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 14.6.2022 
zastupitelstvu města neschválit prodej části p.p.č. 126/1 v k. ú. Proseč 

nad Nisou. Neprodávat pozemek a ponechat si ho ve vlastnictví 
ke komplexnímu řešení dané lokality včetně dořešení dopravního napojení. 

 
 



 


