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6. Podklady na zasedání ZM dne: 24. 4. 2014 

 

Název materiálu: Směna pozemků a zřízení služebnosti 

na pozemcích v k.ú. Daliměřice 
 

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, požadavkem pana ………. 

 

Přílohy: snímek z mapy s vyznačením směňovaných pozemků a s vyznačením věcného břemene 

 

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

                                                                                        zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 Projednáno v: RM dne 13.5.2013 
Směna pozemků v k.ú. Daliměřice 

Obecně byl deklarován souhlas s výměnou mezi městem Turnov a panem ………. Pan ………… 

má v lokalitě více pozemků a proto by se měl stát hlavním investorem a město se může případně 

připojit, dochází k logickému navázaní vlastnických vztahů, jedná se o 3-4 stavební parcely, samot-

ná realizace směny by měla proběhnout až po schválení nového územního plánu, na který budou 

navázány podrobnější územní studie (např. studie Daliměřic). 

 

Usnesení č.  213/2013 

RM doporučuje ZM schválit požadovanou směnu pozemků v k.ú. Daliměřice. Směna pozemků bu-

de projednána na ZM po schválení nového územního plánu. Odbor správy majetku je pověřen spo-

lupracovat na přípravě podkladů pro požadovanou směnu. (Hlasování:9/0/0) 

 

RM dne 13.1.2013, usnesení RM č. 10/2014 

Směna pozemků v k.ú. Daliměřice   

Jedná se o směnu pozemků v zástavbové lokalitě, kde mezi pozemky pana ………… je včleněn 

pozemek Města. Záměrem je výměna a scelení vlastnictví. Pozemky ke směně jsou skoro stejně 

veliké. Ve smlouvě bude zohledněn mechanismus výkupu pozemků pro komunikace. 

 

Usnesení RM č. 10/2014 

RM ukládá OSM zajistit ve spolupráci s panem ………….. podklady pro směnu pozemků v k.ú. 

Daliměřice dle navržené územní studie a na březnové jednání RM předložit návrh směnné smlouvy. 

(Hlasování:7/0/1) 

 

RM dne 3.3.2014, usnesení RM č. 86/2014 

RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků v k.ú. Daliměřice mezi Městem Turnov a panem 

………………., Turnov dle navržené územní studie. Část pozemku p.č. 850/1 orná půda o výměře 

cca 6897 m2 ve vlastnictví Města Turnov bude směněna za pozemek p.č. 851/2 ostatní plocha o 

výměře 6832 m2 ve vlastnictví pana…………………, Turnov vše v k.ú. Daliměřice, rozdíl ve vý-

měře bude dorovnán částkou ve výši 100,- Kč/m
2
.  
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RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti cesty přes pozemek parc.č. 856/10, k.ú. Da-

liměřice ve vlastnictví pana……………..,  spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch Města 

Turnov jako vlastníka p.p.č. 850/1, k.ú. Daliměřice, po vymezené části pozemku o výměře cca 450 

m2. Jednorázová úhrada za služebnost je stanovena na 10.000,-Kč. (Hlasování:6/0/1) 

Vztah k rozpočtu města: směna pozemků  nezatíží rozpočet  - příjem do rozpočtu 19 000,- Kč 

                                           zřízení služebnosti – výdaj z rozpočtu 10.000,- Kč    

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
Ve věci sjednocení vlastnictví pozemků na Daliměřicích v souladu s územní studií bylo s panem 

………….. osobně jednáno. Na směně pozemků jsme se shodli, dojde k logickému ucelení 

vlastnických vztahů, jak obecního majetku tak i soukromého. Pan ………. předložil  geometrický 

plán na odměření částí pozemku parc.č. 850/1, k.ú. Daliměřice,  část o výměře 6908 m
2 

označená 

parc.č. 850/1 bude předmětem směny pozemků do vlastnictví pana …………….. a část o výměře 

1468 m
2
 označená parc.č. 850/12 zůstane ve vlastnictví města. Na části pozemku p.č. 850/12, která 

zůstane ve vlastnictví města je dle územní studie navržena komunikace a zbývající  část jsou 

zbytkové pozemky navazující na soukromé zahrady, které jsou v pronájmu jako zahrádky. Pan 

………… směnou pozemků převede do vlastnictví města pozemek parc.č. 851/2 ost.pl. o výměře 

6832 m
2
. Podle již podrobných propočtů vychází, že popsanou směnou pozemků bude do 

vlastnictví pana ……….. převedeno ve výměře o 76 m
2
 více. Pro případ tohoto drobného rozdílu 

bylo ujednáno  uhrazení ceny ve výši 250,-- Kč/m
2
 (tato cena byla stanovena jako obvyklá cena 

v místě porovnáním ceny vydražených pozemků v k.ú. Daliměice)    

 

Následně bylo jednáno, ohledně užívání pozemků a podmínek pro výkup pozemků na komunikace 

v budoucnosti.  

 

Ve věci užívání pozemků došlo k dohodě, že užívání směněných pozemků bude pokračovat v tom 

režimu, který je nastaven i dnes.  

Předmětné pozemky jsou z větší části užívány a obhospodařovány spol. Agros, s.r.o.  

K užívání místní okrajové cesty na části pozemku p.č. 856/10, k.ú. Daliměřice, který je ve 

vlastnictví pana …………….,  bylo dojednáno uzavření smlouvy o zřízení služebnosti cesty na 

uvedeném pozemku.  

 

RM a OSM navrhují ZM, aby bylo schváleno uzavření smlouvy o zřízení služebnosti cesty dle 

občanského zákoníku § 1274 – 1277 na pozemku p.č.  856/10, k.ú. Daliměřice, spočívající v právu 

chůze a jízdy ve prospěch Města Turnov, jako vlastníka pozemku p.č. 850/12 k.ú. Daliměřice,  za 

jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč. Rozsah služebnosti je zaměřen geometrickým plánem, 

jedná o plochu  327 m
2
. 

  

Co se týká v budoucnu dalších majetkových převodů ohledně pozemků určených dle územní studie 

na komunikace bylo dohodnuto, že se to bude řešit dle pravidel stanovených až v době, kdy bude 

toto téma aktuální.  Shodli jsme s panem ………… na tom, že není možné určit dobu, kdy k tomu 

dojde, natož jaké by měly být cenové a jiné podmínky převodů.   

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje směnu pozemků v k.ú. Daliměřice mezi Městem Turnov a panem ……………….., 

Turnov dle navržené územní studie následovně: geometrickým plánem oddělený pozemek p.č.  

850/1 orná půda o výměře 6908 m
2
 ve vlastnictví Města Turnov bude směnou převeden do 

vlastnictví pana ……………, Turnov  a  pozemek p.č. 851/2 ostatní plocha o výměře 6832 m
2
 ve 

vlastnictví pana …………, Turnov bude směnou převeden do vlastnictví Města Turnov. 
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Rozdíl 76 m
2
 ve výměře směňovaných pozemků bude dorovnán ze stany pana …………. částkou 

ve výši 250,- Kč/m
2 

, která je pro tento druh nemovitostí cenou obvyklou v místě 

 

ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti cesty na pozemku parc.č. 856/10, k.ú. 

Daliměřice ve vlastnictví pana ……………..,  spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch Města 

Turnov jako vlastníka p.p.č. 850/12, k.ú. Daliměřice, po části vymezené geometrickým plánem o 

výměře 327 m
2
.  Jednorázová úhrada za služebnost je stanovena na 10.000,- Kč.  
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7. Podklady na zasedání ZM dne: 24. 4. 2014 
 

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 a zastupitelstvem města  

 

Přílohy: snímek z mapy, návrh geometrického plánu, žádost  

 

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

                                                                                         zákon č. 89/2012 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. 14/2013 

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) 
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ZM dne 27.6.2013 

Prodej nemovitostí na Šetřilovsku 

Diskuze: Š. Červinková, RNDr. Jarolímek, CSc., Mgr. Špetlík, P. Dvořák, T. Hudec, I. Kunetka, 

Ing. Pekař, K. Jiránek 

 

V diskuzi zaznělo: rozhodně nezlevňovat, ale opravit a znovu pronajmout, náklady budou vysoké, 

prohlídka objektů Šetřilovska byla stanovena na čt 1. 8.2 013 od 16 hodin. 

 

Usnesení č.  /2013 

ZM schvaluje odložení projednání návrhu prodeje Šetřilovska na srpnové ZM po uskutečnění pro-

hlídky objektu. 

(Hlasování:10/7/6) Usnesení nebylo přijato. 

 

Usnesení č.  /2013 

ZM ruší usnesení ZM č. 221/2012 

(Hlasování:13/8/2) Usnesení nebylo přijato. 

Usnesení č.  131/2013 

ZM ruší usnesení 221/2012 a  schvaluje vyhlásit záměr prodeje restaurace Šetřilovsko a souvisejí-

cích 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 za minimální cenu 3,5 mil. Kč s upřesněnými re-

gulativy nového územního plánu. 

 (Hlasování:13/8/2) Usnesení nebylo přijato. 

 

RM dne 12.8.2013, Usnesení č. 388/2013 

RM trvá na svém usnesení RM č. 300/2013 ze dne 10.6.2013 a navrhuje ZM schválit vyhlášení 

záměru prodeje restaurace Šetřilovsko a souvisejících nemovitostí, tj. p.p.č.2815 včetně stavby čp. 

389 (roubenka) vyjma pozemku pod pomníkem, p.p.č. 2816 včetně stavby čp. 904 (restaurace), 

p.p.č. 2817, p.p.č. 2818/2 a  části pozemků p.č. 2818/1 a p.č. 2818/3 vše v k.ú. Turnov o celkové  

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

regulativy nového územního plánu. 

 

ZM dne 29.8.2013, usnesení  ZM č. 159/2013 

ZM ruší usnesení ZM č. 221/2012 a schvaluje vyhlášení záměru prodeje  restaurace Šetřilovsko a 

souvisejících nemovitostí, tj. p.p.č.2815 včetně stavby čp.389 (roubenka) vyjma pozemku pod po-

mníkem, p.p.č.2816 včetně stavby čp. 904 (restaurace), p.p.č. 2817, p.p.č. 2818/2 a části pozemků 

p.č.2818/1 a p.č.2818/3 vše v k.ú. Turnov o celkové výměře pozemků cca 2530m2 za minimální 

celkovou kupní cenu 3 500 tis.Kč s upřesněnými regulativy nového územního plánu. 

(Hlasování: 16/8/2) - jmenovité hlasování 

 

Pro: Petr Dvořák 

 Mgr. Jaromír Frič 

 Ing. Tomáš Sláma,MSc. 

 MUDr. Lumír Mitáček 

 MUDr. Daniel Hodík 

 Ing. Zdeněk Romany 

 Ing. Petr Soudský 

 Karel Jiránek 

 Th.Mgr. Ondřej Halama 

 Eva Kordová 
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 PhDr. Hana Maierová 

 MUDr. Jiří Tomášek 

 František Zikuda 

 Ing. Jaromír Pekař  

Ing. Tomáš Hocke 

 Mgr. Otakar Špetlík 

 

Proti: Ivan Kunetka 

 Mgr. Martina Pokorná 

 RNDr. Otto Jarolímek, CSc. 

Bc. Jan Ulrich 

 Šárka Červinková 

 Tomáš Hudec 

 Jiří Rezler 

 Doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc. 

   

 

Zdržel/a se: 

 Milan Kratochvíl 

 Ing. Tomáš Tomsa 

  

 

Vztah k rozpočtu města: plánovaný příjem do rozpočtu (3.500.000,- Kč) 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 

Od schválení ZM v srpnu 2013 je nabízen prodej restaurace Šetřilovsko a dalších souvisejících 

nemovitostí, tj. p.p.č. 2815 včetně stavby čp. 389 (roubenka) vyjma pozemku pod pomníkem, 

p.p.č.2816 včetně stavby čp. 904 (restaurace), pozemky p.č. 2817, 2818/2 a  části pozemků 

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

3.500.000,- Kč. Porovnáním nabízených realit v této lokalitě a v daném čase byla stanovena tato 

nová cena obvyklá v místě.  

 

Bylo uskutečněno několik prohlídek (cca 5x), ale bez další odezvy.  Za zmínku stojí projevený 

zájem nájemců z Korunního prince, kteří na schůzce u pana starosty představili svůj záměr. Jednali  

již i městským architektem, měli svého stavaře, oslovili i další zainteresované strany, zjišťovali výši 

nákladů na rekonstrukci nemovitostí  apod.  Po zjištění všech potřebných informací nakonec od 

svého záměru upustili a svou situaci bohužel vyřešili jinou cestou. 

 

Od začátku března se o prodej předmětných nemovitostí zajímá paní ………… z Klokočí. Dne 

16.4.2014 byla na město doručena její písemná žádost o zakoupení nemovitostí na Šetřilovsku za 

stanovenou cenu ve výši 3.500.000,- Kč. Ve své žádosti uvádí, že chce navázat na historickou 

tradici Šetřilovska a provozovat hostinskou činnost se záměrem poskytnout zázemí pro společenské  

akce všech věkových kategorií. Zároveň dne 16.4.2014 byla u p. starosty uskutečněna osobní 

schůzka, na které byly dojednány další podrobnosti prodeje. 
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Zájemkyně o koupi „Šetřilovska“ navrhuje úhradu  kupní ceny do 90 dnů od podepsání kupní 

smlouvy. Až po úhradě celé výše kupní ceny bude podán návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

Z tohoto důvodu je přílohou žádosti o odkoupení nemovitosti zároveň žádost o pronájem 

předmětných nemovitostí právě na období 90-i dnů od podepsání kupní smlouvy. Důvodem žádosti 

o pronájem je umožnění okamžité přípravy objektů k podnikání. Projednání pronájmu nemovitostí 

na Šetřilovsku bude zařazeno na program jednání RM  dne 5.5.2014 a to v případě, že bude na 

dnešním jednání ZM schválen prodej „Šetřilovska“.    

 

Na OSM máme k dispozici geometrické zaměření prodávaných nemovitostí na Šetřilovsku, dle 

kterého je upřesněna celková výměra prodávaných pozemků na 2084 m
2
.  

Jedná o prodej těchto nemovitostí: 

pozemek parc.č. 2815/1 zast.pl. o výměře 260 m
2
, jehož součástí je stavba č.p. 389 Turnov stojící 

na p.p.č. 2815/1,  

pozemek parc.č. 2816 zast.pl. o výměře 187 m
2
, jehož součástí je stavba č.p. 904 Turnov stojící na 

p.p.č. 2816,  

pozemek parc.č. 2817/2 ost.pl. o výměře 722 m
2
 

pozemek parc.č. 2818/2 ost.pl. o výměře 382 m
2
  

pozemek parc.č. 2818/4 ost.pl. o výměře 17 m
2
   

pozemek parc.č. 2818/5 ost.pl. o výměře 516 m
2
  

vše v k.ú. Turnov 

 

Nabízené pozemky jsou v současně platném územním plánu vedeny jako smíšené území.  

V rámci zpracování nového územního plánu je funkční plocha smíšeného území změněna na 

komerční zařízení (OK) – využití: např. nákupní středisko, pohostinství a ubytování, stavby a 

zařízení pro obchodní prodej, stavby a zařízení pro veřejné stravování a ubytování, stavby a 

zařízení pro nevýrobní služby apod. Dané území je regulované územní studií Hruštice- Károvsko se 

stanovenými regulativy (max 2.NP + P,  koeficient zastavěnosti 0,35, podíl zeleně 40%). S tímto 

funkčním zařazením a územní studií výše uvedených pozemků byl zájemce o koupi seznámen.  

 

V případě prodeje nemovitostí,  budou upřesněné regulativy nového územního plánu  tohoto území, 

zapracovány do kupní smlouvy. 

  

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje prodej nemovitostí na Šetřilovsku, tj. pozemek parc.č. 2815/1 zast.pl. o výměře 260 

m
2
, jehož součástí je stavba č.p. 389 Turnov stojící na p.p.č. 2815/1, pozemek parc.č. 2816 zast.pl. o 

výměře 187 m
2
, jehož součástí je stavba č.p. 904 Turnov stojící na p.p.č. 2816, pozemek parc.č. 

2817/2 ost.pl. o výměře 722 m
2
, pozemek parc.č. 2818/2 ost.pl. o výměře 382 m

2
, pozemek parc.č. 

2818/4 ost.pl. o výměře 17 m
2
, pozemek parc.č. 2818/5 ost.pl. o výměře 516 m

2
, vše v k.ú. Turnov 

do vlastnictví paní ……………….., Turnov za celkovou kupní cenu 3.500.000. Kč, která je pro 

tento druh nemovitostí cenou obvyklou v místě splatnou nejpozději do 90 dnů od uzavření kupní 

smlouvy.   
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