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Radě města Turnov 6. 10. 2021 

 

 

Vztah k rozpočtu 

města: 

 

budoucí bezúplatný převod, výdaje pouze na poplatek za návrh na 

vklad práva do katastru nemovitostí 

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  
V návaznosti na předešlá jednání a usnesení RM č. 618/2019 ze dne 6. 11. 2019 předkládá 

odbor správy majetku zastupitelstvu města k projednání smlouvu o smlouvě budoucí 

darovací.   

Předmětem smlouvy je budoucí dar pozemku p.č. 3883/1 - ostatní plocha, způsob využití 

silnice, o výměře 5 176 m2, k.ú. Turnov, včetně tělesa komunikace ev. č. III/28728 - ulice 

Fučíkova. Budoucí dárce - Liberecký kraj - se zavazuje, za předpokladu realizace jižního 

sjezdu ze silnice  ev. č. I/35 do Fučíkovy ulice v Turnově,  nejdéle do 1 roku od nabytí právní 

moci rozhodnutí o vyřazení silnice z krajské silniční sítě uzavřít darovací smlouvu, na 

pozemek p.č. 3883/1, k.ú. Turnov. Darovací smlouvu vypracuje budoucí dárce, poplatek za 

vklad práva do katastru nemovitostí uhradí budoucí obdarovaný (město Turnov).  

 

 

Rada města Turnov usnesením ze dne 6. 10. 2021 doporučila zastupitelstvu města Turnov 

schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací s Libereckým krajem na pozemek p.č. 

3883/1, k.ú. Turnov, včetně části vyřazeného tělesa komunikace ev.č. III/28728 - ulice 

Fučíkova.  



 

 

 

Navrhované usnesení ZM: 
ZM schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací s Libereckým krajem na pozemek p.č. 3883/1, 

k.ú. Turnov, včetně části  tělesa komunikace ev. č. III/28728 - ulice Fučíkova. 

 



Město Turnov

starosta města 
Ing. Tomáš Hocke

V Turnově dne 25. října 2019

Liberecký kraj
Náměstek hejtmana Jan Sviták

Krajský úřad Libereckého kraje 
Vedoucí odboru Jan Čáp

Krajská správa silnic Libereckého karje 
Ředitel Jan Růžička

Věc: Podpora stavby - 1/10. Ohrazenice, U Pvrámu, zobousměrnění sjezdu - tichy asfalt na komunikacích 
111/2797 a 111/27915 v místech zástavby

Podpora stavby - 1/10, MÚK Fučíkova, Turnov, převzetí části komunikace 111/28728 v úseku Nádražní ul.-MÚK 
Fučíkova

Odpověď na dopis pana náměstka hejtmana Ing. Jana Svitáka pod.č.i. KULK 78068/2019

Vážený pane náměstku,
Vážený pane vedoucí odboru,
Vážený pane řediteli,

V návaznosti na naše společné jednání 16. října 2019 v Turnově ohledně staveb - 1/10, Ohrazenice, U Pyrámu, 
zobousměrnění sjezdu a 1/10, MÚK Fučíkova, Turnov formuluji stanovisko města a výstup z našeho společného 
jednání. Zároveň tak odpovídám i na dopis pana náměstka hejtmana Ing. Jana Svitáka pod.č.j. KULK 
78068/2019.

Shodli jsme se na tom, že výše uvedené, připravované stavby ŘSD s účastí Města Turnov a Obce 
Ohrazenice jsou stavbami širším regionálním dosahem. Tento dosah deklarujeme vyjádřením obcí, 
které je přílohou tohoto dopisu.

Město Turnov deklaruje svůj zájem na převzetí části komunikace 111/28728 v úseku Nádražní ul. - MÚK 
Fučíkova, za předpokladu realizace jižního sjezdu ve Fučíkově ulici. Vnímá dlouhodobou politiku kraje 
spočívající v postupném předávání opravených komunikací s menším dopravním zatížením městům a 
obcím. Město Turnov má dlouhodobý zájem tuto komunikaci zklidnit a vyloučit z této části těžkou 
nákladní dopravu. Předpokládaná realizace 2021 v závislosti na stavbě ŘSD.

Liberecký kraj a Krajská správa silnic Libereckého kraje deklaruje v rámci spolupráce mezi krajem a 
obcemi provést na krajských komunikacích 111/2797 a 111/27915 v místech zástavby tichý asfalt. 
Konkrétně se jedná o úseky v obci Přepeře - Nad Potůčkem a části obce Přepeře - od 11/610 k žel. 
přejezdu. Tato opatření budou provedena jako vyvolaná, k připravované stavbě Ředitelstvím silnic a



dálnic v Liberci - 1/10, Ohrazenice, U Pyrámu, zobousměrnění sjezdu. Předpoklad provedení těchto 
opatření je v roce 2022, společně se stavbou ŘSD.

Město Turnov je ochotno dále diskutovat o převzetí silnice 111/28315 - Ulice Antonína Dvořáka, Na 
Kamenci, Výšinka ze předpokladu opravení mostu U Raka, dořešení křižovatky U Gymnázia, 
vybudování křižovatky se silnicí 1/10, dle požadavku Dl PČR, který jsme společně se zástupci kraje 
diskutovali na schůzce 5. prosince 2019. Zároveň je nutné vnímat i potřebu celoplošných oprav této 
komunikace v některých úsecích.

K uvedené problematice rada města přijala 6. listopadu 2019 následující usnesení:

Usnesení RM č. 618/2019 
RM doporučuje
zastupitelstvu města převzetí komunikace 111/28728 ulice Fučíkova po hranici katastrálního územíTurnov za 
předpokladu zklidnění komunikace a vzájemné spolupráce s Libereckým krajem na akci 1/10, Ohrazenice, U 
Pyrámu, zobousměrnění sjezdu.
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) - [7/0/0]

Touto cestou prosím o projednání závěru jednání v orgánech Libereckého kraje, zařazení do finančního 
plánu KSSLK, případně bližší informace k další diskuzi nad převzetím komunikace 111/28315.

Děkuji

Tomáš Hocke



SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ DAROVACÍ 

č.j. OLP/…./2021 
uzavřená dle § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších právních předpisů 

mezi těmito smluvními stranami: 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, 

IČO 70891508 

DIČ CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem kraje 

jako budoucí dárce na straně jedné 

a 

Město Turnov 

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 

IČO 00276227 

DIČ CZ00276227 

zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou města  

jako budoucí obdarovaný na straně druhé 

 
(budoucí dárce a budoucí obdarovaný jsou společně dále označováni jako „smluvní strany“) 

 

 

takto: 

 

 

Článek I 

(1) Na základě Smlouvy darovací č.j. OLP/2012/2008 ze dne 11. 11. 2008 je budoucí dárce, 

mimo jiné, vlastníkem p.p.č. 3883/1 o výměře 5176 m2, ostatní plocha, způsob využití 

silnice, nacházející se v katastrálním území Turnov, obci Turnov, a evidované na listu 

vlastnictví č. 1889 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště 

Semily. 

(2) Předmětem této smlouvy o smlouvě budoucí darovací je pozemek uvedený v čl. I 

odst. (1) této smlouvy, včetně části vyřazovaného tělesa komunikace ev.č. III/28728 

(ul. Fučíkova - od staničení 0,000 km do staničení 0,62 km) na předmětném pozemku, 

v katastrálním území Turnov, obci Turnov (dále jen „Nemovitosti“). 

 

Článek II 

(1) Budoucí darující se zavazuje, že za předpokladu realizace jižního sjezdu ze silnice 

ev.č. I/35 na Fučíkovu ulici v Turnově, a nejdéle do jednoho roku ode dne nabytí právní 
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moci rozhodnutí o vyřazení silnice z krajské silniční sítě, uzavře darovací smlouvu, jejímž 

předmětem bude předmětný pozemek uvedený v čl. I odst. (2) včetně stavby pozemní 

komunikace. Darovací smlouvu vypracuje budoucí dárce. 

(2) Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva na základě darovací 

smlouvy podá budoucí dárce do 30 dnů od jejího podpisu. 

(3) Poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí budoucí obdarovaný. 

 

Článek III 

Budoucí dárce se zavazuje, že po dobu platnosti této smlouvy nepovede jednání za účelem 

prodeje Nemovitostí s jiným zájemcem, ani je nezatíží věcným právem nebo jiným závazkem 

ve prospěch třetí osoby, mimo zřízení věcného břemene (služebnosti). 

 

Článek IV 

Budoucí dárce prohlašuje, že pozemek uvedený v čl. I odst. (2) této smlouvy není postižen 

žádnými právními vadami, jako je zejména zástavní právo, věcná břemena, předkupní právo, 

výhrada vlastnického práva, vyjma níže uvedeného, ani nemá jiné právní vady, které by 

obdarovanému jakkoliv ztěžovali nebo znemožňovali v budoucnu výkon jeho vlastnického 

práva: 

 věcná břemena (služebnosti) uvedená ve výpisu z katastru nemovitostí listu vlastnictví 

č. 1886 pro katastrální území Turnov ke dni …………….., který tvoří nedílnou součást 

této smlouvy. 

 

 

Článek V 

(1) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Budoucí 

obdarovaný obdrží jedno vyhotovení, budoucí dárce tři vyhotovení. 

(2) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a že smlouva plně 

vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. 

(3) Změny této smlouvy mohou být provedeny jen písemnými dodatky. 

(4) Tato smlouva je platná a účastníci jsou jí vázáni již dnem podpisu. Smlouva nabývá 

účinnosti dnem zveřejnění v plném znění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, kdy budoucí dárce se 

zavazuje tuto povinnost splnit do 30 dnů od uzavření této smlouvy. 

(5) Budoucí dárce výslovně prohlašuje, že jsou splněny zákonné podmínky pro budoucí 

bezúplatný převod Nemovitostí z majetku Libereckého kraje tj.: 

a) Záměr darovat Nemovitosti byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce budoucího 

dárce dne …………… a sejmut dne ……………... 

b) Bezúplatný převod podle této smlouvy o smlouvě budoucí darovací byl schválen 

Zastupitelstvem Libereckého kraje dne …………………… usnesením č. …/21/ZK. 
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(6) Budoucí přijetí daru předmětných Nemovitostí za podmínek uvedených v této smlouvě byl 

schválen Zastupitelstvem města Turnov dne ……….……… usnesením 

č. ………………….. 

 

V Liberci dne ………………    V Turnově dne ……………… 

 

 

 

 

 

….………………………………    …………………………..…… 

Martin Půta       Ing. Tomáš Hocke 

hejtman Libereckého kraje                               starosta města Turnov 

 

 



Snímek katastrální mapy - Turnov – Fučíkova ulice, pozemek p.č. 3883/1 – o výměře 5 176 m2 

 

Snímek katastrální mapy - Turnov – Fučíkova ulice – výřez - detail – pozemek p.č. 3883/1 – Fučíkova 

ulice, chodníky – pozemky p.č.  3883/2 a 3883/3 – jsou ve vlastnictví města Turnov  

 

 


