
Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 

 

Název materiálu: Postup prodejů pozemků ve vnitroblocích 

 

 

Předkládá: Ing. Tomáš Hocke 

 

 

Vypracoval: Bc. Olga Bažantová 

 

 

Zúčastní se projednávání v ZM:       

 

 

Předložení materiálu uloženo:       

 

Přílohy:  

snímky 

znalecký posudek č. 2858/26/2018 zájemci 

znalecký posudek č. 3562-297-2018 

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

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

 

Projednáno v: RM usnesení č. 233/2018 ze dne 26.4.2018 

RM pověřuje odbor správy majetku a odbor rozvoje města zpracováním přehledového 

materiálu možných odkupů pozemků vnitrobloků, které by mohlo být metodickým 

materiálem zastupitelstva pro realizaci odprodejů těchto pozemků. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – (8/0/0)     

 

usnesení RM č. 296/2018 ze dne 16.5.2018 
RM doporučuje ZM schválit záměr postupného prodeje pozemků ve vnitroblocích v 

lokalitě č. 1, 2, 4a, 4b dle předloženého materiálu za cenu v čase a místě obvyklou.  

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1]       

      

 

 

Vztah k rozpočtu města: předpokládaný naplánovaný příjem do rozpočtu cca 2.444.070,- Kč 

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

V souvislosti projednáním prodeje pozemku p.č. 1258/7 v ul. 28. října vydala rada města usnesení, ve 
kterém zadává odborům správy majetku a rozvoje města zpracování doplňujících podkladů pro 
rozhodnutí o možném prodeji pozemků ve vnitroblocích na území města. Oba odbory společně označily 
několik vnitrobloků, kterých by se mohl týkat případný prodej do vlastnictví obyvatel přilehlých bytových 
nebo rodinných domů a předložili opět radě města k projednání. 

Rada města na základě níže uvedeních podkladů k jednotlivým vnitroblokům doporučuje ZM schválit 
záměr postupného prodeje pozemků ve vnitroblocích dle jednotlivých lokalit za cenu v čase a místě 
obvyklou. 

Zájemci o koupi pozemku parc.č. 1258/7 předložili znalecký posudek v němž je cena v daném místě a 
čase obvyklá stanovena ve výši 500,- Kč/m2. 

Pro objektivní stanovení ceny obvyklé bylo ještě zadáno městem zpracování znaleckého posudku 
znaleckému ústavu spol. STATIKUM Brno, která jej pod číslem 3562-297-2018 zpracovala s touto 
výslednou cenou: 
cena v daném místě a čase obvyklá na pozemcích v ul. 28. října, pozemek parc.č. 1258/7 o výměře 
1434m2, 910.000,- Kč, tj. 634,- Kč/m2 a  
pozemek parc.č. 1258/8 o výměře 1246m2, 790.000,- Kč, tj. 634,- Kč/m2 



Cena obvyklá takto stanovená na pozemky tvořící celek s bytovými domy nebo rodinnými domy je tak 
využitelná i pro ostatní vnitrobloky. 

Pozemky ve vnitroblocích : 
1. projednávané pozemky v ul. 28. října - p.č. 1258/7 a 1258/8 – V územním plánu plocha BS - Bydlení 
smíšené. Z hlediska územního plánování nelze pozemky využít pro realizaci nového objektu, jelikož by 
se tím vytvořila druhá řada zástavby. Současná zástavba podél ulice 28. října se vyznačuje jednořadou 
zástavbou situovanou ke komunikaci s přiměřeným dodržením uliční čáry. Umístění nového objektu by 
tak bylo jednoznačně narušením prostorového uspořádání vzhledem k okolní zástavbě, nebyly by tedy 
splněny podmínky využití stabilizované plochy stanovené Územním plánem Turnov. Rovněž by takový 
záměr nebyl v souladu s § 18 stavebního zákona, podle kterého je cílem územního plánování ve 
veřejném zájmu chránit urbanistické hodnoty území, a s § 19 stavebního zákona, podle kterého je 
úkolem územního plánování mj. stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na 
využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení 
staveb, vše s ohledem na stávající charakter a hodnoty území. Orgán územního plánovaní proto 
sděluje, že v dané lokalitě lze uvažovat o využití pozemku p. č. 1258/7 a 1258/8 v k.ú. Turnov pouze 
jako zahrada pro stávající bytové domy, případně pro umístění drobných doplňkových staveb (pergola, 
skleník apod.) při splnění podmínek využití plochy BS – Bydlení smíšené. Prodej těchto pozemků je 
přípustný a RM doporučuje usnesením č. 296/2018 prodej. 

 

2. pozemky přístupné z ulice 28. října, projednávané jako pozemky v ul. Kinského (za restaurací U 
supa)  
2.a. parc.č. 1310/3 - žaloba s ÚZSVM (bytové domy SBD) s ním sousedící pozemky p.č. 1314/13, 
1311/14 – z žaloby byly vyřazeny z důvodu neochoty vlastníků bytových jednotek tyto pozemky vlastnit, 
v případě záměru prodeje hrozí riziko zařazení pozemků zpět do žaloby. Prodej nedoporučujeme. 
2.b. pozemky p.č. 1311/13 a 1311/20 – v územním plánu plocha BS – Bydlení smíšené. Uspořádání 
bloku nevykazuje jednoznačné typické uspořádání, vnitroblok je již částečně zastavěn. V dané lokalitě 
lze uvažovat o využití pozemků jako zahrada pro stávající domy, případně pro umístění drobných 
doplňkových staveb (pergola, skleník, garáže, parkovací stání apod.) při splnění podmínek využití 
plochy BS – Bydlení smíšené, nelze však s jistotou vyloučit i jiné záměry přípustné v této ploše.  
Z hlediska územního plánování nedoporučujeme uvedený záměr prodeje realizovat. Dle názoru 
OSM by bylo možno pro dorovnání hranic pozemků prodat část pozemku p.č. 1311/13 a celý 
pozemek 1311/20 vlastníkům okolních domů a RM doporučuje usnesením č. 296/2018 prodej. 

3. pozemky v ulici 5. května parc.č. 1213/4, 1213/5, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1213/10, 1213/11 
zatíženy žalobou s ÚZSVM (bytové domy SBD) – v územním plánu plocha BS - Bydlení smíšené. 
Současná zástavba v této lokalitě se vyznačuje jednořadou zástavbou situovanou ke komunikaci 
s přiměřeným dodržením uliční čáry. Kromě skutečnosti, že umístění dalšího nového objektu nelze 
předpokládat vzhledem k malé výměře pozemků, umístění stavby mimo stavební čáru by bylo 
narušením prostorového uspořádání vzhledem k okolní zástavbě, nebyly by tedy splněny podmínky 
využití stabilizované plochy stanovené Územním plánem Turnov. Rovněž by takový záměr nebyl 
v souladu s § 18 stavebního zákona, podle kterého je cílem územního plánování ve veřejném zájmu 
chránit urbanistické hodnoty území, a s § 19 stavebního zákona, podle kterého je úkolem územního 
plánování mj. stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové 
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb, vše s ohledem 
na stávající charakter a hodnoty území. Orgán územního plánovaní proto sděluje, že v dané lokalitě lze 
uvažovat o využití pozemků pouze jako zahrada pro stávající bytový dům, případně pro umístění 
drobných doplňkových staveb (pergola, skleník, garáž, parkovací stání apod.) při splnění podmínek 
využití plochy BS – Bydlení smíšené. Prodej těchto pozemků je přípustný až po vyřešení sporu. 

4. pozemky v ulici Žižkova a Zborovská - parc.č. 831/1 a p.č. 830/1 
4.a. p.p.č. 830/1 – V územním plánu plocha BS – Bydlení smíšené. Umístění dalšího nového objektu 
nelze předpokládat z důvodu malé výměry pozemku. Orgán územního plánovaní proto sděluje, že 
v dané lokalitě lze uvažovat o využití pozemku pouze jako zahrada pro stávající bytový dům, případně 
pro umístění drobných doplňkových staveb (pergola, skleník, garáž, parkovací stání apod.) při splnění 
podmínek využití plochy BS – Bydlení smíšené. Prodej tohoto pozemku je přípustný a RM 
doporučuje usnesením č. 296/2018 prodej. 

4.b. p.p.č. 831/1 - V územním plánu plocha BS – Bydlení smíšené. V dané lokalitě lze uvažovat o využití 
pozemku jako zahrada pro stávající bytový dům, případně pro umístění drobných doplňkových staveb 



(pergola, skleník, garáže, parkovací stání apod.) při splnění podmínek využití plochy BS – Bydlení 
smíšené, nelze však s jistotou vyloučit i jiné záměry přípustné v této ploše. RM doporučuje usnesením 
č. 296/2018 prodej. 

5. pozemky v ulici Žižkova - parc.č. 849/2, 850/2, 851/2 a 852/2 - pozemkový vnitroblok vhodný k 
prodeji. Sousedící pozemek p.č. 848/1 o velké výměře dostatečné pro výstavbu příp. přístavbu bytového 
domu - prodej nedoporučujeme (případně za cenu stavebního pozemku). 

6. pozemky u nádraží, v ulici Kosmonautů - parc.č. 2600/15, 2600/16, 2600/17, 260/18, 2600/35, 
2601/3,2601/4 - řízení o zachování státního občanství Johanna Aehrenthala u Městského soudu v Praze 
(stále nerozhodnuto) - riziko vrácení majetku. Prodej nedoporučujeme. 

7. pozemky u nádraží, v ulici Studentská - parc.č. 2600/19, 2600/20, 2600/165, 2608/1, 2608/2, 
2608/5 a 2609/1 - řízení o zachování státního občanství Johanna Aehrenthala u Městského soudu v 
Praze (stále nerozhodnuto) - riziko vrácení majetku. Prodej nedoporučujeme. 

V případě schválení postupu zastupitelstvem budou osloveni majitelé sousedních nemovitostí a 
informováni o možnosti koupě pozemků, záměr prodeje zveřejněn na úřední desce a následně 
předložen prodej jednotlivých pozemků ke schválení zastupitelstvu města. 

 

 

Navrhované usnesení ZM: 

ZM schvaluje záměr prodeje pozemků ve vnitroblocích parc.č. 1258/7 o výměře 1434m2, 1258/8 o 
výměře 1246m2, část 1311/13 o výměře cca 395m2, 1311/20 o výměře 219m2, 830/1 o výměře 561m2 
a 831/1 o výměře 2972m2, vše v k.ú. Turnov a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem v daném 
místě a čase obvyklou, tj. 634,- Kč/m2. 

 








































































