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OSM 5. Název materiálu: Prodej zbytkových pozemků 

Technickým službám Turnov s. r. o. a VYVA PLAST s. r. 

o. 

 

 

Předkládá: Ing. Tomáš Hocke 

 

 

Vypracoval: Růžena Jarošová 

 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková 

 

 

Předložení materiálu uloženo:       

 

Přílohy:  

situace, GP, foto 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

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

 

Projednáno v:       

RM 11.11.2013 a 5.5.2014 

 

 

Vztah k rozpočtu města: příjem do rozpočtu města (70.200 Kč) 

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

 Projednáno v: RM dne 11.11.2013, usnesení RM č. 501/2013 

VYVA  PLAST, s.r.o. - odkoupení pozemků parc.č. 3579/2, 3579/3, k.ú. Turnov 

Diskuze nad rozšířením areálu Technických služeb, s.r.o. nad potřebami firmy VYVA PLAST, s.r.o. 

Parc.č. 3579/2 - jedná se o úzký pruh pozemku, pozemek p.č.3579/3, k.ú. Turnov je ve vlastnictví 

Technických služeb, s.r.o., kteří ho nechtějí prodat - záměr rozšíření parkoviště. 

 

        Usnesení RM č. 501/2013 

RM neschvaluje prodej pozemku parc.č. 3579/2, k.ú. Turnov do vlastnictví VYVA PLAST, s.r.o. 

(Hlasování:7/0/2) 

 

 

RM dne 5.5.2014, usnesení  RM č. 182/2014 

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku parc.č. 3579/2, k.ú. Turnov po geometrickém zaměření 

jednotlivých zaplocených částí do vlastnictví organizace města - Technické služby Turnov, s.r.o. a do 

vlastnictví spol. VYVA PLAST s.r.o.za cenu 600 Kč/m2, jako cenu obvyklou v místě pro tento druh 

pozemku a všech nákladů s prodejem spojených. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Společnost VYVA PLAST, s.r.o. má stále zájem majetkově dořešit a zlegalizovat současný stav 

oplocení areálu firmy. Opětovně žádají o odkoupení zaplocené části pozemku parc.č. 3579/2, k.ú. 

Turnov. 

 

Pozemek parc.č. 3579/2 orná o výměře 116 m2, k.ú. Turnov je ve vlastnictví Města Turnov. Jedná se o 

velmi úzký pás pozemku. Pro prvotní informaci bylo u geometrů zadáno vytýčení stávajícího oplocení 



areálu VYVA PLAST s.r.o.  Z tohoto vytýčení bylo patrné, že je pozemek parc.č. 3579/2 orná půda o 

výměře 116 m2 z části  zaplocený do areálu VYVA PLAST, s.r.o. a  z části do areálu TS Turnov, s.r.o.   

 

Po dohodě a souhlasu s odkoupením za cenu 600 Kč/m2 byl předmětný pozemek dle skutečného stavu 

oplocení zaměřen. Dle tohoto zaměření by měla část označená novým parc.č. 3579/10 o výměře 108 

m2 převedena do vlastnictví spol. VYVA PLAST, s.r.o. a nově zaměřené pozemky označené parc.č. 

3579/2 o výměře 8 m2 a parc.č. 3579/11 o výměře 1m2 by měly být převedeny do vlastnictví 

Technických služeb Turnov, s.r.o. Uvedenými převody dojde k urovnání vlastnictví města zbytkového 

pozemku mezi oběma areály.   

 

Náklady s prodejem spojené budou uhrazeny ze strany kupujících (geometrický plán, správní poplatek 

za vklad do KN).  

 

V rámci tohoto majetkového převodu na základě pořízeného geometrického zaměření dojde zároveň 

k majetkovému vyrovnání mezi společnostmi Technické služby Turnov s.r.o. a  VYVA PLAST s.r.o. 

 
Navrhované usnesení ZM: 
ZM schvaluje 

prodej pozemku zaměřeného geometrickým plánem parc.č. 3579/10 orná půda o výměře 108 m2 do vlastnictví 

spol. VYVA PLAST, s.r.o. a prodej pozemků zaměřených geometrickým plánem parc.č. 3579/2 orná půda o 

výměře 8 m2 a parc.č. 3579/11 o výměře 1 m2 do vlastnictví spol. Technické  služby Turnov, s.r.o.  kupní cenu 

ve výši 600 Kč/m2, která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou a uhrazení všech nákladů s prodejem 

spojených. 

 










