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3. 
           

PODKLADY 

NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA 
které se uskuteční dne 27. 6. 2013 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 

 

 

 
Program odboru správy majetku: 

 

1. Rozšíření parkování na sídlišti Výšinka 

2. Sociální zázemí pro terminál veřejné dopravy Turnov 

3. Prodej nemovitostí v r. 2013 – čp. 67, 68, Skálova ul., čp. 256 ul. Tázlerova, Turnov 

4. Název materiálu: Prodej nemovitostí na Šetřilovsku  

5. Majetkové řešení pozemků – řadové garáže na sídlišti, Přepeřská, Turnov 
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1. Podklady na zasedání ZM dne:  27. 6. 2013 

 

Název materiálu: Rozšíření parkování na sídlišti 

Výšinka 
 

Předkládá: Ing. Tomáš Hocke, starosta města 

 

Vypracoval: Ludmila Těhníková 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku 

Předložení materiálu uloženo: vedením města 
 

Přílohy: návrh SBD Turnov 
 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: -- 

 

Projednáno v: komise pro životní prostředí 

komisi pro rozvoj a správu majetku 
Komise projednala záměr rozšíření parkování na sídlišti Výšinka.  

Diskuze: zásadně nespolufinancovat z rozpočtu města, uvažovat o parkovacím domě, v této chvíli 

uvažujeme zkušebně o rozšíření parkování v ul. Rubínové a u kotelny, spíše asfalt než pouze ma-

kadam, p………………  prověří povolení z hlediska stavebního zákona, část jednajících navrhuje 

financovat z Města materiál, práci již nechat na SBD, v této chvíli bylo investováno do regenerace 

sídliště U Nádraží 13,5mil. Kč, návrh komplexní studie dopravy v klidu a její postupné naplňování, 

návrh investovat vše z města a následně zpoplatnit formou rezidenčních míst, následuje však pro-

blém s malou obrátkovostí. 

Komise přijala k tomuto bodu usnesení: 

Komise doporučuje RM podporu realizace nových parkovacích míst v ul. Rubínová a u kotel-

ny.(13 pro/0 proti/0 se zdržel) 

Komise doporučuje RM řešit koncepčně dopravu v klidu formou dopravní studie. 

(10 pro/0 proti/3 se zdržel) 

Komise doporučuje RM finančně řešit výstavbu nových parkovacích míst formou spoluúčasti 

SBD. Poměr dává na zvážení RM.(12 pro/0 proti/1 se zdržel) 

 

Vztah k rozpočtu města: není zahrnuto v rozpočtu roku 2013 
 

Zdůvodnění a vysvětlení: 

Na podnět obyvatel sídliště Výšinka se pan………… zabýval spolu se zástupci Stavebního 

bytového družstva Turnov možností rozšíření parkovacích míst na sídlišti Výšinka. Jedním 

 kritériem tohoto rozšíření byla i minimální  finanční náročnost. Zástupci družstva vytypovali místa, 

kde  by mohlo dojít k rozšíření parkovacích míst. Tyto lokality byly posouzeny komisí pro životní 

prostředí a komisí pro rozvoj a správu majetku. 

Na základě těchto projednání navrhujeme realizovat rozšíření parkovacích stání ve spolupráci se 

Stavebním bytovým družstvem Turnov v ul. Rubínová a u kotelny sídliště Výšinka. 
 

Návrh na usnesení: 

ZM bere na vědomí záměr realizace rozšíření parkovacích míst na sídlišti Výšinka v ulici Rubínová 

a v prostoru u kotelny sídliště Výšinka. 



3 

 
 Stavební bytové družstvo, Sobotecká 971, 511 01 Turnov  

Ing. Jaromír Pekař  

Městský úřad Turnov  

Antonína Dvořáka 335  

511 01 Turnov  

V Turnově dne 3. 12. 2012  

 

Věc: sídliště Výšinka – zlepšení průjezdnosti komunikací  

 

Na výše uvedeném sídlišti byla dne 24. 11. 2012 provedena místní obhlídka zástupci představenstva 

SBD. Bylo shodně konstatováno, že současný stav je zcela nevyhovující, protože divoce parkující au-

tomobily znemožňují průjezd vozidlům údržby komunikací a složkám integrovaného záchranného sys-

tému touto lokalitou. Zároveň dochází k poškozování zeleně (parkování na trávnících). Bylo by proto 

vhodné provést místní úpravy podél komunikací (rozšíření vozovky), aby byl tento problém odstraněn. 

Byla vytipována vhodná místa na městských pozemcích, kde by bylo možné tyto úpravy provést. Soupis 

těchto míst podle pořadového čísla (související fotografie a zákres do pozemkové mapy) následuje:  

 

ulice Rubínová:  
č. 1 – p. č. 1660/7 – rozšířením vozovky vzniknou šikmá stání v místě, kde vozy parkují na trávníku.  
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č. 2 – p. č. 3377/9, 3374/2,3373/1,3371/3,3368/3 - po celé délce podél komunikace lze po snížení terénu 

vytvořit šikmá stání. Tato stání by mohla být mezi stromy, které by tak mohly zůstat zachovány. 
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ulice Perlová:  

č. 3 – p. č. 3352/2 – asfaltová plocha před bývalou uhelnou kotelny – po vyznačení stání, osvětlení plo-

chy a umístění kamery by mohlo vzniknout vhodné místo pro parkování velkého počtu vozů.  
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ulice Granátová:  

č. 4 – zrušením kousku nepoužívaného chodníku by došlo k prodloužení stávajícího parkoviště.  

č. 5 – p. č. 1660/44 - v pokračování tohoto parkoviště ve směru dolů by bylo možno získat další parko-

vací místa (v současné době zde automobily parkují na trávníku).  
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č. 6 – p. č. 1660/27 - na pravé straně ulice mezi jedlí a chodníkem by bylo možno zřídit další šikmá par-

kovací stání (v současné době zde automobily parkují na trávníku). 

 



11 

 

ulice Diamantová:  
č. 7 – p. č. 1660/34 - odstranit „špičku“ na začátku stávajícího parkoviště (v současné době zde automo-

bily parkují na trávníku).  
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č. 8 – p. č. 1660/35 - na konci ulice (u prodejny) vytvořit šikmá stání ( zde již stojí automobily podél 

obrubníku a ztěžují průjezd). 
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č. 9 – p. č. 1660/36 – na druhém konci objezdu vytvořit šikmá stání (často zde stojí automobily podél 

obrubníku a částečně na trávníku a ztěžují průjezd).Rozšířením vjezdu do ul.Diamantová by přispělo k 

zlepšení rozhledových poměrů při vjezdu a výjezdu. 
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ulice Jana Palacha:  

č. 10 – p. č. 1658/2 – provést dosypání terénu a zřídit zde kolmá stání. Tím by bylo možno diskutabilní 

„Zákaz zastavení“ posunout až do úrovně výjezdu z Diamantové ulice a nechat mu trvalou platnost. Tím 

by byla zajištěna průjezdná šířka komunikace v obou směrech. 
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ulice Křišťálová:  

č. 11 – p. č. 1657/3 – provést dosypání terénu, zrušit stávající chodník a zřídit zde šikmá stání.  

 

 
 

Popsané úpravy by za minimálních nákladů přinesly efekt značného nárůstu počtu parkovacích míst a 

zároveň by tím bylo částečně vyřešeno parkování v kritických místech. Zeminou ze skrývek na místech  

č. 1 až 9 by bylo možno dosypat terén u č. 10 a 11.  

Rovněž stojí za úvahu myšlenka zřízení volné plochy pro parkování na p. č. 1660/6 (plocha mezi parko-

vištěm v ulici Rubínová a náletovým lesíkem “Sherwood“).  

 

Doufáme, že výše uvedené návrhy zvážíte a eventuelně doplníte o Vaše návrhy. Uvažované změny jsme 

připraveni v nejbližší době konzultovat a po dohodě seznámit s tímto záměrem obyvatele družstevních 

domů.  

 

 

Milan Sezima  

předseda představenstva 

SBD Turnov 
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2. Podklady na zasedání ZM dne:  27. 6. 2013 

 

Název materiálu:   Sociální zázemí pro terminál veřejné 

dopravy Turnov 

 
Předkládá: Ing. Tomáš Hocke, starosta města 

 

Vypracoval: Ludmila Těhníková 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku 

 

Předložení materiálu uloženo: vedením města 
 

Přílohy: 
 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: -- 

 

Projednáno v: vedení města 
 

Vztah k rozpočtu města: zahrnuto v návrhu rozpočtového opatření červen 2013 
 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
Město Turnov provozuje od roku 2011 dopravní terminál veřejné dopravy v ulici U Nádraží 

v Turnově. V návaznosti na výstavbu tohoto terminálu byla plánována oprava nádražní budovy, 

která je ve vlastnictví Českých drah.  Následně byla v roce 2012 Českým drahám předána 

projektová dokumentace a stavební povolení na realizaci této stavby. Součástí této rekonstrukce 

bylo i vybudování veřejných WC. Do dnešního dne nebyla rekonstrukce zahájena a není 

předpoklad, že v nejbližší době zahájena bude. 

Absence veřejně přístupných WC v této lokalitě je velmi patrná a je nutné tuto situaci řešit. 

Jednou z možností  jak neprodleně situaci vyřešit je spolupráce s majitelem restaurace Albion 

panem ………. V restauraci jsou provozovány WC, které by pan …….. byl ochoten otevřít i pro 

veřejnost. Sociální zázemí muži, ženy a imobilní by provozoval na své náklady a město by se 

podílelo na těchto nákladech příspěvkem ve výši 350 tis/rok. Na tento provoz by byla uzavřena 

smlouva, která vyřeší potřebné provozní podmínky. WC by bylo otevřeno po celou otevírací dobu 

restaurace tj. po-pá 6,30 -22,00, so 9,00 -23,00, ne 10,00 -21,00. 
 

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 350 tis Kč/rok panu …………. IČ 45525757 na provoz 

sociálního zázemí v budově čp. 2124 v ulici U Nádraží Turnov pro terminál veřejné dopravy 

v Turnově. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

3. Podklady na zasedání ZM dne: 27. 6. 2013 

 

Název materiálu: Prodej nemovitostí v r. 2013 – čp. 67, 

68, Skálova ul., čp. 256 ul. Tázlerova, Turnov 

 
Předkládá:  Ing. Tomáš Hocke, starosta města                     

                   

Vypracoval: Růžena Jarošová, referent odboru správy majetku 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku 

 

Předložení materiálu uloženo: radou města  

 

Přílohy: -- 

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon o obcích č. 128/2000 Sb. 

                                                                                         zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

Projednáno v:  

Domy čp. 67, 68, ul. Skálova, Turnov 

 

ZM dne 29.9.2011, usnesení ZM č. 175/2011 

ZM schvaluje prodej domů čp. 67 s pozemkem parc.č. 528 a čp. 68 s pozemkem parc.č. 529, k.ú. 

Turnov jako celku, a to veřejnou dražbou dobrovolnou za výchozí cenu stanovenou jako cenu 

obvyklou znaleckým posudkem ve výši 5 300 tis. Kč. (Hlasování: 18/0/3) 

 

ZM dne 30.8.2012, usnesení ZM č.153/2012 

ZM schvaluje záměr prodeje nemovitostí z vlastnictví města – domy čp. 67, 68 Turnov s p.p.č. 528, 

529, k.ú. Turnov, za min. cenu 4 300 tis. Kč prostřednictvím již vybrané realitní kanceláře na 

základě výběrového řízení. (Hlasování:19/0/6) 

 

RM dne 10.6.2013, usnesení č. 301/2013 

RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 153/2012. (Hlasování: 7/0/0) 

 

RM dne 10.6.2013, usnesení č. 302/2013 

RM schvaluje vyhlásit záměr prodeje domů čp. 67, 68 Turnov s pozemky p.č. 528, 529, k.ú. Turnov 

za min. kupní cenu 3 900 tis. Kč. (Hlasování: 7/0/0) 

 

Dům čp. 256, ul. Tázlerova, Turnov 

 

ZM dne 25.9.2008, usnesení ZM č. 167/2008 

ZM schvaluje prodej domu čp. 256, Turnov s pozemky parc.č. 164, 165, 166, k.ú. Turnov pro 

sdružení FOKUS TURNOV za cenu 2 452 tis Kč a to smlouvou o budoucí  kupní smlouvě 

s časovým omezením do konce č. 2011. (Hlasování: 17/0/0) 

 

ZM dne 26.1.2012, usnesení ZM č. 11/2012 

ZM schvaluje prodej domu čp. 256, Turnov s pozemky parc.č. 164, 165, 166, k.ú. Turnov, za min. 

cenu dle znaleckého posudku prostřednictvím realitní kanceláře vybrané na základě výběrového 

řízení. (Hlasování: 21/0/3) 
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RM dne 10.6.2013, usnesení č. 303/2013 
RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 11/2012. (Hlasování: 5/0/3) 

 

RM dne 10.6.2013, usnesení č. 304/2013 

RM schvaluje vyhlásit záměr prodeje domů čp. 256 Turnov s pozemky p.č. 164, 165, 166,  k.ú. 

Turnov o celkové výměře 1204 m
2
 za min. kupní cenu 1 900 tis. Kč. (Hlasování: 5/0/3) 

 

Vztah k rozpočtu města: plánovaný příjem do rozpočtu 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
V loňském roce byly zadány prodeje nemovitostí z vlastnictví Města Turnov prostřednictvím 

realitní kanceláře vybrané na základě výběrového řízení. Jednalo se prodej domů čp. 67,68 ul. 

Skálova včetně pozemků p.č. 527, 528, k.ú. Turnov, domu čp. 256 ul. Tázlerova včetně pozemků 

p.č. 164, 165, 166, k,ú. Turnov,   nebytových jednotek v čp. 520 ul. Žižkova včetně pozemku p.č. 

860, k.ú. Turnova, budovy bývalého kina čp,. 2136 ul. Žižkova včetně pozemku p.č. 855/2, k.ú. 

Turnov a dále třech parcel na stavbu rodinných domů na Malém Rohozci a pozemků na výstavbu 

bytových domů blok. č.1  dle RP v bytové zóně Hruštice – Károvsko.    

 

Realitní kanceláři se podařila ve smluvním termínu prodat pouze jedna nemovitost a to nebytové 

jednotky č. 520/6 a 520/7 v domě čp. 520, ul. Žižkova, Turnov včetně podílu na p.p.č. 860, k.ú. 

Turnov a to za již sníženou cenu ve výši 1.500.000,- Kč /viz usnesení ZM č. 154/2012/.  

 

V současné době nabízíme prodeje nemovitostí vlastními silami a částečně i s dobrovolnou pomocí   

realitních kanceláří. 

 

Vzhledem k tomu, že se nám stále nedaří nemovitosti prodat za zastupitelstvem města schválené 

kupní ceny, vážní zájemci nejsou, předkládáme ke zvážení zastupitelstvu města, zda by nebylo 

rozumné, ceny nemovitostí, hlavně domů snížit a to z důvodů, že opuštěné objekty časem velice 

chátrají. 

 

Domy čp. 67, 68, ul. Skálova, Turnov 

Již snížená prodejní cena byla schválena ZM na min. 4.300 000 tis. Kč z původně navržené kupní 

ceny ve výši  5.300.000,- Kč (dle znal posudku z r. 2011).  

 

Během nabídky prodeje těchto objektů prostřednictvím realitní kanceláře proběhlo jen několik málo 

prohlídek, většinou bez dalšího zájmu. Jedním z vážnějších zájemců byl pan ……….., jednatel 

společnosti Dobrej kšeft s.r.o. Za nemovitosti však nabízel kupní cenu v max. výši 3.400.000,- Kč, 

vyšší cenu nemohl akceptovat vzhledem ke stavu nemovitostí a propočtů dalších nákladů na 

rekonstrukci. Na tuto odezvu byla kupní cena nemovitostí snížena na 4.300 tis. Kč. /viz usnesení 

ZM ze dne  30.8.2012, usnesení ZM č.153/2012/ 

 

Ani za tuto sníženou cenu se žádný jiný zájemce od té doby nepřihlásil. 

 

Znovu předkládáme, že je třeba vzít v potaz nutnost velmi rozsáhlé rekonstrukce prostor, kde sídlila 

Městská policie, v současném stavu jsou nevyužitelné, vlhké. Taktéž jeden ze dvou bytů v 1. 

poschodí  je ve velmi špatném stavu.  

Druhý objekt přes „dvorek“,  je na první pohled v lepším stavu, ale je známo, že v zimním období 

dochází k jeho promrzání. Ze strany od zahradnictví není objekt ani omítnutý. Jsou zde vysoké 

náklady za topení. V přízemních prostorách  se vyskytuje velká vlhkost. Hodnotu tohoto objektu 

snižuje přístupnost pouze za Skálovy ulice a tím i závislost na předním objektu.   
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Domy čp. 67 a 68 jsou v této chvíli prázdné, nevyužívané.  V období topné sezóny je nutné objekty 

temperovat  - předpokládaný náklad 15 – 20 tis. Kč/ročně. Temperování objektu je rozhodně 

vhodnější, než vypuštění celého topného systému přes zimní období.  Pokud bude topný systém 

delší dobu nezavodněn, dojde k sesychání těsněných spojů (veškerá těsnění šroubových spojů mezi 

jednotlivými topnými články a armaturami), obnovení těsnosti těchto spojů si vyžádá finanční 

náklad.  K  žádné výhodné úspoře by rozhodně nedošlo. Naopak by byl výrazně podpořen další  

rozvoj plísní vlivem vlhkosti v objektu, který už takto není v kvalitním technickém stavu.  

 

Od podzimu loňského roku bylo jednáno o odkoupení těchto objektů s  p…………., 

ZAHRADNICTVÍ, ul. 5.května, Turnov. Z jeho pohledu je odkoupení uvedených nemovitostí 

zajímavé, neboť sousedí s prostorami, v kterých podniká. Pan ………  předložil v březnu t.r. 

nabídku, týkající se odkoupení předmětných objektů. Za uvedené nemovitosti nabízel kupní cenu ve 

výši 4.000.000,- Kč. Kupní cenu měl zájem uhradit formou splátek po dobu dvou let. V r. 2013 

nabízel splátky měsíční ve výši 50.000,- Kč  a do konce r. 2014  doplacení zbylé částky chybějící do 

celkové kupní ceny. Souhlasil s tím, že k přepisu objektu do jeho vlastnictví by došlo až po uhrazení 

celé kupní ceny ve výši 4.000.000, Kč.  

  

V dnešní době, je situace u pana ……… již jiná, než před dvěma měsíci. V souvislosti 

s vykoupením pozemků pro průchod z ul. 5.května do městského parku, které vyřizuje Město 

Turnov s Nadačním fondem Konvent Pax, majitelem pozemků, kde se nachází zahradnictví,  byl 

osloven i p. ………. s nabídkou na odkoupení pozemků, které má v pronájmu. Takže v současné je 

pro pana ……….. prioritou vlastnit pozemky pro své podnikání a až na druhém místě vlastnit 

objekty čp. 67, 68 ul. Skálova, Turnov. S panem ……….. jednal pan starosta o možném pronájmu 

objektů čp. 67 a 68. 

 

Na prohlídce domů čp. 67 a 68 jsme byli s jedněmi zájemci během dvou měsíců již třikrát. Mají 

vážný zájem o koupi těchto objektů, stále však tento krok  zvažují a vyčkávají. Velkým problémem 

je stav objektů a k tomu neúměrná kupní cena.  

 

Vzhledem ke stavu nemovitosti a nezájmu o odkoupení nemovitosti za navrženou cenu, navrhujeme 

snížení kupní ceny na 3.900.000,- Kč. Prodej bude znovu vyhlášen a uvidíme, zda tato cena 

neosloví více zájemců.  

 

Pro srovnání požadované ceny za prodej uvedené nemovitosti jsme se informovali  na internetových 

realitních stránkách o obdobných prodejích objektů v Turnově, již dlouho jsou za uvedené ceny 

v nabídce např. : 

- dům čp. 490 v ul. Palackého (rohový dům s průchodem naproti vjezdu k pile na Koňském 

trhu) za 2.970.000,- Kč, 

- dům čp. 569 v ul. Antonína Dvořáka  za 2.690.000,- Kč 

 

 

Dům čp. 256, ul. Tázlerova, Turnov 

Tento dům je nabízen za cenu stanovenou znaleckým posudkem z r. 2008 a to za 2.452.000,- Kč. 

 

Jedná se o samostatně volně stojící jednopatrový dům s podkrovím a částečně podsklepený. Byl 

postaven asi v r. 1928 jako rodinný dům. V r. 1957 byl přestavěn na zdravotnické zařízení – plicní 

oddělení.  V r. 1979 proběhla další modernizace, byly provedeny nové rozvody plynu, vody, 

elektroinstalace a vytápění. 
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K domu náleží pozemky parc.č. 166 zast.plocha o výměře 621 m
2
, parc.č. 164 zahrada o výměře 

455 m
2
 a parc.č. 165 ost.plocha o výměře 128 m

2
, vše v k.ú. Turnov. Součástí prodeje je i zděná 

kůlna na p.p.č. 166, k.ú. Turnov. 

  

Dům je prázdný  již od r. 1999. Byly užívány pouze dvě místnosti v přízemí, jako byt,  se zvláštním 

vstupem z boční strany domu a to do r. 2003. Od této doby je celý dům nevyužívaný. 

 

Od r. 2008 do r. 2011 se počítalo s tím, že prodej uvedených nemovitostí proběhne pro realizaci 

stavby sociálního zařízení pro sdružení FOKUS Turnov. Byla uzavřena Smlouva o budoucí kupní 

smlouvě s termínem uzavření řádné kupní smlouvy do 31.12.2011. I přes již vydané stavební 

povolení na demolici objektu a pravomocné stavební povolení na novostavbu pro péči o duševně 

nemocné a zdravotně postižené osoby, uvedený závazek nebyl naplněn a další prodlužování bylo 

bezpředmětné. 

 

V loňském roce byl prodej zadán prostřednictvím realitní kanceláře. Několik prohlídek domu čp. 

256 Turnov se konalo, ale vzhledem ke špatnému stavu objektu, není zájem o koupi za 

požadovanou kupní cenu.    

 

Celkový stav objektu je velice špatný. Střechou zatéká, krovy ve špatném stavu, promáčená 

schodišťová zeď, opadaná omítka. Vše je značně opotřebeno a částečně i znehodnoceno.  Na domu 

je znát, že je minimálně deset let opuštěný a neudržovaný.   

 

Na této nabízené nemovitosti je zajímavá její poloha a pozemky o celkové výměře 1204 m
2
.   

 

Na základě výše uvedeného navrhujeme snížení ceny na 1.900.000,-- Kč.  

 

Na internetových realitních stránkách je v nabídce srovnatelný prodej nemovitostí, např.: 

- dům čp. 268 v ul. Tázlerova (dům ve spodní části ul. Tázlerova sousedící s parkovací 

plochou) za 1.570.000,- Kč, 

 

Návrh na usnesení: 
ZM ruší  usnesení ZM č.153/2012. 

 

ZM schvaluje vyhlásit záměr prodeje  domů čp. 67, 68 Turnov s pozemky p.č. 528, 529, k.ú. 

Turnov za min. kupní cenu 3 900 tis. Kč. 

 

ZM ruší usnesení ZM č.11/2012. 

 

ZM schvaluje vyhlásit záměr prodeje domu čp. 256 Turnov s pozemky p.č. 164, 165, 166, k.ú. 

Turnov o celkové výměře 1204 m
2
 za min. kupní cenu 1.900 tis. Kč. 

 

 

 



22 

4. Podklady na zasedání ZM dne: 27. 6. 2013 

 

Název materiálu: Prodej nemovitostí na Šetřilovsku  

 
Předkládá:  Ing. Tomáš Hocke, starosta města                     

                   

Vypracoval: Růžena Jarošová, referent odboru správy majetku 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku 

 

Předložení materiálu uloženo: radou města  

 

Přílohy: snímek z mapy  

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon o obcích č. 128/2000 Sb. 

                                                                                         zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 
Projednáno v: 

ZM dne 20.12.2012, Usnesení č.220/2012 

Prodej nemovitostí na Šetřilovsku 

ZM ruší usnesení č. 170/2012 ze dne 20.9.2012. (Hlasování 15/2/7) 

Usnesení 221/2012 

ZM schvaluje záměr prodeje restaurace Šetřilovsko a souvisejících nemovitostí - p.p.č.2815 včetně 

stavby čp.389, p.p.č.2816 včetně stavby čp.904, p.p.č. 2817 vyjma pozemek pod pomníkem, 

pozemek 2818/2 a  části pozemku p.č.2818/1 a 2818/3 vše v k.ú. Turnov o celkové výměre  

pozemků  cca 2530 m
2
  za minimální cenu 4 000 tis. Kč. (Hlasování: 15/2/7)  

Usnesení 222/2012 

ZM ukládá OSM ověřit možnosti zapracování regulativů z připravovaného územního plánu do 

podmínek prodeje ještě před schválením tohoto dokumentu a výsledek jednání předložit RM před 

vyhlášením prodeje. (Hlasování: 15/2/7)  

 

RM 14.1.2013, Usnesení č.214/2013 

Nemovitosti na Šetřilovsku  

RM schvaluje vyhlášení prodeje restaurace Šetřilovsko a souvisejících nemovitostí -  p.p.č.2815 

včetně stavby čp.389, p.p.č.2816 včetně stavby čp.904, p.p.č. 2817 vyjma pozemek pod pomníkem, 

pozemek 2818/2 a  části pozemku p.č.2818/1 a 2818/3 vše v k.ú. Turnov o celkové výměře  

pozemků  cca 2530 m
2
  za minimální cenu 4 000 tis. Kč s upřesněnými regulativy nového územního 

plánu. (Hlasování: 9/0/0) 

 

RM dne 10.6.2013, Usnesení č. 300/2013 

Prodej nemovitostí na Šetřilovsku  

RM schvaluje vyhlášení prodeje restaurace Šetřilovsko a souvisejících nemovitostí – p.p.č. 2815 

včetně stavby čp. 389, p.p.č. 2816 včetně stavby čp. 904, p.p.č. 2817 vyjma pozemku pod 

pomníkem, pozemek p.č. 2818/2 a části pozemku p.č. 2818/1 a 2818/3, vše v k.ú. Turnov o celkové 

výměře pozemků cca 2530 m2 za minimální cenu 3 500 tis. Kč s upřesněnými regulativy nového 

územního plánu. (Hlasování: 8/0/0) 

 

Vztah k rozpočtu města: plánovaný příjem do rozpočtu 
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Zdůvodnění a vysvětlení: 

Na lednovém jednání RM bylo schváleno vyhlášení prodeje restaurace Šetřilovsko a dalších 

souvisejících nemovitostí, tj. p.p.č. 2815 včetně stavby čp. 389 (roubenka), p.p.č.2816 včetně 

stavby čp. 904 (restaurace), p.p.č. 2817 vyjma pozemku pod pomníkem, pozemek p.č. 2818/2 a  

části pozemku p.č.2818/1 a 2818/3 vše v k.ú. Turnov o celkové výměre  pozemků  cca 2530 m
2
  za 

minimální cenu 4 000 tis. Kč s upřesněnými regulativy nového územního plánu. 

 

Prodej byl vyhlášen, nemovitost byla nabízena i na nejnavštěvovanějším realitním serveru 

Sreality.cz prostřednictví realitní kanceláře M&M reality. Bylo pět zájemců, kteří si nemovitosti 

přišli prohlédnout, ale za vyhlášenou kupní cenu další zájem již neprojevili. 

 

RM a OSM navrhují snížení ceny na 3.500.000,-- Kč.  

 

Návrh na usnesení: 
ZM ruší usnesení ZM č. 221/2012. 

 

ZM schvaluje vyhlásit záměr prodeje restaurace Šetřilovsko a souvisejících nemovitostí -  

p.p.č.2815 včetně stavby čp.389, p.p.č.2816 včetně stavby čp.904, p.p.č. 2817 vyjma pozemek pod 

pomníkem, pozemek 2818/2 a  části pozemku p.č.2818/1 a 2818/3 vše v k.ú. Turnov o celkové 

výměre  pozemků  cca 2530 m
2
  za minimální cenu 3 500 tis. Kč s upřesněnými regulativy nového 

územního plánu. 
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5. Podklady na zasedání ZM dne: 27. 6. 2013 

 

Název materiálu: Majetkové řešení pozemků – řadové 

garáže na sídlišti, Přepeřská, Turnov 
 

Předkládá:  Ing. Tomáš Hocke, starosta města                     

                   

Vypracoval: Růžena Jarošová, referent odboru správy majetku 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku 

 

Předložení materiálu uloženo: žádostí p. Ing. Jaroslava Jirmana, zastupující další majitele garáží,  

                                                    kteří mají zájem vyřešit vlastnictví pozemků pod garážemi    

                                                    radou města 

 

Přílohy: snímek z mapy, kopie GP 

  

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon o obcích č. 128/2000 Sb. 

                                                                                         zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

 

Projednáno v: RM dne 10.6.2013, usnesení č. 299/2013  

RM doporučuje ZM schválit majetkové kroky, týkající se vyřešení vlastnictví pozemků skutečně 

zastavěných řadou garáží na sídlišti Přepeřská (první řada za domy u kotelny). Cena pro  rozdíl cel-

kové výměry pozemků je stanovena ve výši 300,- Kč/m
2
. Veškeré náklady s převodem spojené 

uhradí majitelé garáží. (Hlasování: 8/0/0) 

 

Vztah k rozpočtu města: drobný příjem do rozpočtu (1 800,- Kč)  

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
Zbývající tři majitelé další řady devíti garáží na sídlišti Přepeřská (první řada za domy u kotelny) 

mají zájem si dát své nemovitosti do pořádku. Obrátili se na nás prostřednictvím pana …………., 

se žádostí o nápravu vlastnických vztahů k pozemkům zastavěných garážemi.  

 

V tomto případě bude řešen převod některých nezastavěných pozemků v soukromém vlastnictví do 

vlastnictví Města Turnov a převod některých pozemků zastavěných garážemi ve vlastnictví města 

do vlastnictví jednotlivým majitelům garáží. Je vyhotovený geometrický plán pro zaměření budov 

garáží a upřesnění pozemků, na kterých garáže skutečně jsou postaveny. 

 

V těchto třech případech půjde o směnu pozemků, celkově bude městu převedena do vlastnictví  

výměra 47 m
2
 a město převede do soukromého vlastnictví 53 m

2
. Rozdíl ve výměře 6 m

2
 je v 

hodnotě 1.800,- Kč (v podobném případě u garáží na sídl. Přepeřská  byla cena pozemku stanovena 

a schválena ZM na 300,- Kč/m
2
).   

 

Pro tento případ majetkového narovnání pozemků pod garážemi na sídlišti Přepeřská bude sepsána 

směnná smlouva a to následujícího obsahu:   
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Manželé ………….., Turnov, majitelé pozemku p.č. 1986/4 ost. pl. o výměře 18 m
2
 smění tento 

pozemek za geometrickým plánem nově vyměřený pozemek p.č. 1986/5 zast.pl. o výměře 15 m
2
, k. 

ú. Turnov z vlastnictví Města Turnov.  

 

Manželé ……………., Vyskeř, majitelé pozemku p.č. 1986/6 ost.pl. o výměře 14 m
2
, smění část 

tohoto pozemku o výměře 10 m
2
 za geometrickým plánem nově vyměřený pozemek p.č. 1987/7 

zast.pl. o výměře 18 m
2
, k.ú. Turnov z vlastnictví Města Turnov. 

 

Paní ………………., Turnov, majitelka pozemku p.č. 1986/12 ost.pl. o výměře 19 m
2
, smění tento 

pozemek za geometrickým plánem nově vyměřený pozemek p.č. 1986/246 zast.pl. o výměře 20 m
2
, 

k.ú. Turnov z vlastnictví Města Turnov.    

 

Majitelé řešených garáží uhradí za rozdíl směňovaných výměr pozemků (tj. 6m
2
) městu celkovou 

částku ve výši 1.800,- Kč  (300,- Kč/m
2
) a veškeré další náklady s tímto majetkovým převodem 

spojené (geometrický plán, poplatek za vklad).  

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje majetkové kroky, týkající se vyřešení vlastnictví pozemků skutečně zastavěných 

řadou garáží na sídlišti Přepeřská ((první řada za domy u kotelny) směnnou smlouvou následně: 

- pozemek p.č. 1986/5, k.ú Turnov z vlastnictví města bude převeden do společného jmění manželů 

………………….., Turnov  

- pozemek p.č. 1986/245, k.ú. Turnov z vlastnictví města bude převeden do společného jmění 

manželů …………………….., Vyskeř  

- pozemek p.č. 1986/246, k.ú. Turnov z vlastnictví města bude převeden do vlastnictví paní 

…………., Turnov 

- pozemky p.č. 1986/4 z vlastnictví manželů ……………, Turnov, p.č. 1986/6 z vlastnictví manž. 

……………, Vyskeř  a p.č. 1986/12 z vlastnictví paní …………., Turnov, vše k.ú. Turnov budou 

převedeny do vlastnictví Města Turnov    

Cenu za rozdíl v celkové výměře pozemků ve výši 1 800,- Kč a veškeré náklady s převodem 

spojené uhradí majitelé garáží.    
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