
Podklady na zasedání ZM dne: 28.08.2014 

 

OSM 5. Název materiálu: Vykoupení pozemků parc.č. 

2758/61, 2758/62, 2758/63, 2758/67, 2758/70 k.ú. Turnov (u 

autobusového nádraží Na Lukách) 

 

 

Předkládá: Ing. Tomáš Hocke 

 

 

Vypracoval: Růžena Jarošová 

 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková 

 

 

Předložení materiálu uloženo:       

 

Přílohy:  

situační plánek 

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  

 

Projednáno v:       

      

 

 

Vztah k rozpočtu města: výdaj (42.624 Kč) 

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

 

Projednáno RM dne 5.5.2014, usnesení RM č. 190/2014 

RM ukládá OSM nabídnout za vykoupení pozemků parc.č. 2758/61, 2758/62, 2758/63, 

2758/67 a 2758/70, k.ú. Turnov max. kupní cenu ve výši 96 Kč/m2. 

 

 
 

Důvodová zpráva: 

 

Pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx je vlastníkem pozemků parc.č. 2758/61, 2758/62, 2758/63, 

2758/67 a 2758/70 (trvalé travní porosty) o celkové výměře 444 m2, k.ú. Turnov. Tyto 

pozemky se nacházejí mezi mosty u autobusového nádraží Na Lukách. Tvoří travnaté plochy 

mezi plochou autobusového nádraží a parkovací plochou u vjezdu do pneuservisu „Šafránek“, 

viz snímek. 

 

Pan xxxxxx nabízel uvedené pozemky k odkoupení Městu Turnov za kupní cenu ve výši 

150.000,- Kč (což vychází na 338,- Kč/m2). Za uvedenou cenu předmětné pozemky údajně 

pořídil a získal do svého vlastnictví v  r. 2010 a 2011 při akvizici pro Obchodní středisko, 

které se však zde nerealizovalo. V současné době se soustřeďuje na lokalitu Šroubárny. 

 

Pozemky parc.č. 2758/61, 2758/62, 2758/63, 2758/67 a 2758/70, k.ú. Turnov jsou ve 

schváleném novém  územním plánu vedeny jako plochy DS - silniční doprava.  Z hlediska 

zcelení pozemků by bylo vhodné získat nabízené pozemky do vlastnictví  města.  



 

Na základě usnesení RM č. 190/2014 bylo p. xxxxxxxxxxx nabídnuto vykoupení 

předmětných pozemků za kupní cenu 96 Kč/m2, za tuto cenu vykupuje město pozemky na 

komunikace. Pan xxxxxxxx souhlasí s odprodejem pozemků za nabídnutou cenu s tím, že i 

veškeré další náklady s prodejem spojené uhradí město (správní poplatek za návrh na vklad, 

daň z nabytí nemovitých věcí). 

 
 

 

Navrhované usnesení ZM: 
ZM schvaluje 

vykoupení pozemků parc.č. 2758/61, 2758/62, 2758/63, 2758/67 a 2758/70, k.ú. Turnov od soukromého 

vlastníka do vlastnictví Města Turnov za kupní cenu ve výši 96 Kč/m2, která je pro tento druh pozemku cenou 

obvyklou a uhrazení veškerých nákladů s prodejem spojených ze strany města. 

 




