
Podklady na zasedání ZM dne: 21.10.2021 

 

OSM  Název materiálu: Dražba pozemku Dolánky 
 

 

Předkládá: Ing. Tomáš Hocke 

 

 

Vypracovala: Dita Veselá 

 

 

Zúčastní se projednávání 

v ZM: 

Mgr. Dagmar Šrytrová 

Mgr. Eva Honzáková 

 

 

Předložení materiálu uloženo:       

 

Přílohy:  

Snímek katastrální mapy 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

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

 

Projednáno 

v: 

      

Radě města Turnov dne 8. 9. 2021 

 

 

Vztah k rozpočtu 

města: 

předpokládána cena pozemku je zahrnuta do  rozpočtu na rok 2021. 

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  
V červnu 2021 byla nařízena Exekutorským úřadem Praha 4 dražba majetku - pozemku p. č. 

764/31 (trvalý travní porost) o zapsané výměře 1518 m2, zapsaného na listu vlastnictví č. 

1880, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, pro obec 

Turnov a katastrální území Daliměřice. Pozemek se nachází v údolí Jizery nedaleko 

rekreačního areálu Dolánky a stávajícího beach volejbalového hřiště.  Cena zjištěná 

znaleckým posudkem byla stanovena ve výši 320 000 Kč, tj. 140 Kč/m2, nejnižší  podání bylo 

stanoveno 213.333 Kč, výše jistoty 50 000 Kč. Dražba byla ukončena bez vydražitele,  

žádným zájemcem nebyla složena dražební jistota.  Podle informací od exekutorského úřadu 

bude po 4 měsících nařízena nová dražba s nižší vyvolávací cenou. Vyhlášení dražby budeme 

sledovat, exekutorský úřad nám přislíbil i adresné zaslání vyhlášky.  

Město Turnov má zájem vlastnit pozemky v údolní nivě řeky Jizery a rozšiřovat možnosti 

sportovně rekreačního využití tohoto jedinečného území pro obyvatele města i jeho 

návštěvníky.  Odbor správy majetku proto navrhuje  zastupitelstvu města Turnov schválit 

účast v dražbě pozemku.  

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 85  umožňuje zastupitelstvu obce zcela nebo z části 

pověřit radu města nebo starostu nabytím nemovité věci ve veřejné dražbě.  

Žádný z dotčených odborů města Turnov nemá podle vyjádření odborů (kolečko) k záměru 

připomínky.  

 

Odbor Vyhotovil (uvést Vyjádření 



jméno + datum) 

Odbor rozvoje města 21.9.2021, 

Lánská 

Bez připomínek 

Stavební úřad 21.9.2021 

Zakouřilová 

Bez připomínek 

Odbor dopravy 21.9.2021, 

Vaňátko 

Bez připomínek 

Odbor životního prostředí 21.9.2021, Malá Bez připomínek 

Odbor školství, kultury a 

sportu 

21.9.2021 

Marková 

Bez připomínek 

Finanční odbor 27.9.2021 

Chodaničová 

Bez připomínek, zahrnuto 

v RO č. 4 na rok 2021 

 

 

Rada města Turnov doporučila usnesením č. 596/2021 ze dne 8. 9. 2021 Zastupitelstvu města 

Turnov schválit účast města Turnov na dražbě pozemku p.č. 764/31, k.ú. Daliměřice.   

 

 

 

 

 

Navrhované usnesení ZM: 
ZM schvaluje 

účast města Turnov na dražbě pozemku p.č. 764/31, k.ú. Daliměřice. 

 

ZM pověřuje 

starostu města Ing. Tomáše Hockeho nabytím nemovité věci pozemku p.č. 764/31, k.ú. 

Daliměřice, ve veřejné dražbě. 

 



Snímek katastrální mapy s vyznačením pozemků vlastněných městem Turnov  

 

 

Územní plán Turnov 2014 včetně změny č. 1 a 2  

 

 



 


