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Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

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

 

Projednáno v: usnesení RM č. 35/2016 leden 2016 

RM bere na vědomí materiál k záměru prodeje pozemků pro bytové domy v Turnově a 

pověřuje starostu města jeho dopracováním ve smyslu proběhlé diskuze a předložením na 

některé z dalších RM. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 

 

usnesení ZM č. 110/2018 ze dne 26.4.2018 

ZM bere na vědomí a souhlasí s materiálem k Záměru prodeje pozemků pro bytové domy 

na Výšince v Turnově a ukládá odboru správy majetku jeho dopracováním ve smyslu 

proběhlé diskuze a předložením na jednání ZM v květnu 2018.  

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0]  

      

      

 

Vztah k rozpočtu města: příjem do rozpočtu pro rok 2018 a 2019 min. 1250,- Kč/m2, tj. min. cca 

5.618.750,- Kč (cca 4495m2) 

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  
 

Lokalita na Výšince 

Jedná se o lokalitu navazující na sídliště Na Výšince, mezi ulicemi Rubínová a U Tří svatých. Většina pozemků 

patří městu. Je zde možné stavět bytové domy v otevřené zástavbě s maximální podlažností třech nadzemních 

podlaží + jednoho ustupujícího podlaží, střechy ploché, maximální koeficient zastavění pozemku 0,35, podíl 

zeleně 40%, parkování 2 místa na jednu bytovou jednotku (doporučené podzemní garáže). Podrobnější regulativy 

viz příloha. V minulosti byla na tuto lokalitu zpracována architektonická studie, která měla ověřit možnost 

zástavby za těchto regulativů. Po projednání v komisi rozvoje města byla zvolena otevřená zástavba bytovými 

domy. 

Technická infrastruktura je připravena – blízkost vodovodu, kanalizace, elektroinstalace, komunikací, plynovod 

je ve vzdálenosti cca 250m. 

 

Pro optimální využití lokality by bylo vhodné koupit pozemek p.č.3379/2, 3379/4, který je ve vlastnictví Hruška 

Jiří, U Tří svatých 760, 51101 Turnov (1639+432m2). Po nadějném začátku v jednáních se však pan Hruška zalekl 

možné zástavby a s prodejem v této chvíli nesouhlasí. 

 

 



Navrhovaný postup 

Prodej pozemků pro bytové domy formou výběrového řízení, obálkovou metodou na základě vyhlášení záměru 

prodeje a specifikovaných podmínek prodeje i výběrového řízení. 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s vítězem výběrového řízení a po splnění stanovených podmínek uzavření 

kupní smlouvy a převod pozemků do vlastnictví kupujícího. 

 

Možnost zrušení výběrového řízení 

Zastupitelstvo města má možnost nevybrat žádnou z předložených nabídek a celé výběrové řízení na prodej 

pozemků zrušit bez náhrady vynaložených prostředků ze strany zájemců na účast ve výběrovém řízení na prodej. 

 

Předmět prodeje 

Část pozemku parc.č. 1660/1 o výměře cca 4133m2 

a část pozemku parc.č. 1660/6 o výměře cca 362m2 

Oba pozemky v k.ú. Turnov. Nutno provést zaměření geometrickým plánem.  

 

Podmínky pro architektonickou studii 

Studie musí být v souladu s regulativy územního plánu (podlažnost, koeficient zastavění, podíl zeleně, parkovací 

místa na 1 byt,...). Omezení pro zastavěnou plochu pro jeden dům max. 500m2 +- 10%. Preference menších 

bytových domů a podzemních garáží.   

 

Rozšíření komunikace směrem ke Třem svatým, plánovací smlouva, ….. 

V rámci stavby bytových domů by měla být zešířena stávající komunikace ze stávajících 3m na 5m a s 

jednostranným chodníkem šíře 1,5m včetně veřejného osvětlení, rozšíření parkoviště v ul. Rubínová. Město 

Turnov by na základě plánovací smlouvy finančně přispělo na tuto stavbu a následně ji převzalo do svého 

vlastnictví. Výše příspěvku by neměla přesáhnout částku 1mil. Kč. 

 

Výstavba inženýrských sítí, komunikací (vlastnictví komunikací ……) 

Přípojky inženýrských sítí, vjezdové komunikace, parkovací stání, veřejné prostory a s nimi spojený mobiliář, 

sadovnické úpravy, hřiště a chodníky budou ve vlastnictví investora (sdružení majitelů bytů). Kapacity stávajících 

inženýrských sítí pro výstavbu bytových domů nebyly ověřeny a je třeba je v rámci dalších jednání se správci sítí 

diskutovat. 

 

Hodnotící kritéria 

1. 50% - nabídková cena za prodávané pozemky (min. stanovená cena 1250,- Kč/m2)   

2. 50% - kvalita architektonické studie, kterou uchazeč předloží - technická zpráva, situace, půdorysy, řezy domy 

vč. terénu, vizualizace, zákres do dvou fotografií   

V rámci hodnocení architektonické studie bude hodnocen obsah studie - možnost přízemních bytů s 

předzahrádkou. 

 

Způsob úhrady nabídnuté kupní ceny 

1. zaplatit 20% nabídkové ceny do 30 dnů od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní  

2. zaplatit 40% nabídkové ceny do 30dnů po vydání pravomocného stavebního povolení; 

3. doplatit 40% nabídkové ceny do 12 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení nebo do dokončení 

hrubé stavby, podle toho, která skutečnost nastane dříve. (hrubá stavba se bude považovat za dokončenou, pokud 

jsou provedeny vodorovné a svislé nosné konstrukce a zastřešení stavby); 

 

Porušení jednotlivých povinností kupujícího bude možné postihnout smluvní pokutou 10% z kupní ceny 

(nabídnuté). Město bude mít právo v případě porušení povinností od smlouvy odstoupit. 

 

Smlouva o smlouvě budoucí kupní a následná kupní smlouva 

podmínky smlouvy o smlouvě budoucí kupní budou vyplývat z podmínek výběrového řízení, tj.: 

Kupující se zavazuje: 

- zaplatit nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy 20% Kupní ceny 

- podat nejpozději do 6 měsíců od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní řádnou žádost o vydání územního 

rozhodnutí pro stavbu bytových domů na pozemcích včetně nezbytných příloh. Za řádnou žádost o vydání 

územního rozhodnutí se považuje žádost učiněná v souladu s architektonickou studií a s příslušnými ustanoveními 

zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, na jejímž základě bude možné příslušným stavebním úřadem vydat 

územní rozhodnutí; 

- podat nejpozději do 12 měsíců od vydání příslušného pravomocného územního rozhodnutí řádnou žádost o 

vydání stavebního povolení pro stavbu bytových domů na pozemcích včetně nezbytných příloh. Za řádnou žádost 



o vydání stavebního povolení se považuje žádost učiněná v souladu s územním rozhodnutím a příslušnými 

ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, na jejímž základě bude možné příslušným stavebním 

úřadem vydat stavební povolení; 

- zahájit nejpozději do 6 měsíců od vydání příslušného pravomocného stavebního povolení výstavbu bytových 

domů na pozemcích. Za zahájení výstavby se pro účely této smlouvy nepovažují přípravné práce spočívající 

například v přípravě terénu pro provedení stavby; za zahájení výstavby se považuje zhotovení základových 

konstrukcí; 

- dokončit nejpozději do 36 měsíců od vydání příslušného pravomocného stavebního povolení výstavbu bytových 

domů na pozemcích včetně parkovacích stání, terénních úprav a osazení zeleně a v téže lhůtě obstarat pravomocné 

kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas; 

- zaplatit nejpozději do 30 dnů od vydání příslušného pravomocného stavebního povolení 40% kupní ceny; 

- doplatit 40% kupní ceny nejpozději do 12 měsíců od vydání příslušného pravomocného stavebního povolení 

nebo do dokončení hrubé stavby bytových domů na pozemcích, a to podle toho, která skutečnost nastane dříve. 

Hrubá stavba se pro účely této smlouvy bude považovat za dokončenou, pokud budou dokončeny vodorovné a 

svislé nosné konstrukce a zastřešení stavby. 

 

Podmínky pro uzavření kupní smlouvy 

- smluvní strany se dohodly, že kupní smlouva na Pozemky bude mezi nimi uzavřena bez zbytečného odkladu 

poté, kdy Kupující splní své povinnosti uvedené ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní, zejména kupující uhradí 

celou kupní cenu a zároveň kupující dokončí alespoň hrubou stavbu bytových domů na pozemcích.  

- uzavřením kupní smlouvy nebudou dotčeny povinnosti kupujícího sjednané ve smlouvě o smlouvě budoucí 

kupní, zejména dostavba a kolaudace bytových domů 

 

Předpokládaný harmonogram 

1. Termín pro podání nabídek konec října/začátek listopadu 2018 

2. Hodnocení nabídek listopad/prosinec 2018 

3. Předložení vybrané nabídky ke schválení ZM prosinec 2018 nebo leden 2019 

 

 

Navrhované usnesení ZM: 

ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje částí pozemků parc.č. 1660/1 a parc.č. 1660/6 v k.ú. Turnov pro výstavbu 

bytových domů, rozšíření komunikace v ulici U Tří svatých a rozšíření počtu parkovacích stání v ulici Rubínová, 

Turnov. 





Smlouva o smlouvě budoucí kupní 
 

Smluvní strany 
 
1) Město Turnov 

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 00, Turnov 
IČ: 00276227 
zastoupené starostou ing. Tomášem Hockem 
(dále jen „Město Turnov“) a 

 
 
2)  ……………………. 

se sídlem/bytem ……………….  
IČ: ……………………….. 
zastoupená ………………………… 
(dále jen „Kupující“) a 

 
(Město Turnov a Kupující budou také označování jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně 
též jako „Smluvní strany“). 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník tuto smlouvu o smlouvě budoucí. 

 
 

Článek 1. 
Účel smlouvy 

1. Město Turnov prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následujících nemovitostí: 
       ……………………….. 
 (dále jen „Pozemky“). 
 
2. Město Turnov má zájem, aby na Pozemcích byla zahájena a realizována výstavba bytových 

domů v souladu s architektonickou studií, platnými regulativy a časovým harmonogramem, jak 
je popsáno níže. Architektonická studie tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

 
 

Článek 2. 
Předmět smlouvy 

 
1. Smluvní strany se zavazují, že bez zbytečného odkladu po splnění níže uvedených podmínek 

mezi sebou uzavřou kupní smlouvu, na základě které Město Turnov prodá Kupujícímu 
Pozemky za cenu [XXXXXX],-Kč (dále jen „Kupní cena“).  

2. Kupující se zavazuje: 
2.1. zaplatit nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy 20% Kupní ceny, a to na účet 

Města Turnov, číslo účtu [XXXXXX] (dále jen „Účet“); 
2.2. podat nejpozději do 6 měsíců od podpisu této smlouvy řádnou žádost o vydání 

územního rozhodnutí pro stavbu bytových domů na Pozemcích včetně nezbytných 
příloh. Za řádnou žádost o vydání územního rozhodnutí se považuje žádost učiněná 
v souladu s architektonickou studií uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy a s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, na jejímž základě bude možné 
příslušným stavebním úřadem vydat územní rozhodnutí; 



2.3. podat nejpozději do 12 měsíců od vydání příslušného pravomocného územního 
rozhodnutí řádnou žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu bytových domů na 
Pozemcích včetně nezbytných příloh. Za řádnou žádost o vydání stavebního povolení 
se považuje žádost učiněná v souladu s územním rozhodnutím a příslušnými 
ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, na jejímž základě bude možné 
příslušným stavebním úřadem vydat stavební povolení; 

2.4. zahájit nejpozději do 6 měsíců od vydání příslušného pravomocného stavebního 
povolení výstavbu bytových domů na Pozemcích. Za zahájení výstavby se pro účely této 
smlouvy nepovažují přípravné práce spočívající například v přípravě terénu pro 
provedení stavby; za zahájení výstavby se považuje zhotovení základových konstrukcí; 

2.5. dokončit nejpozději do 36 měsíců od vydání příslušného pravomocného stavebního 
povolení výstavbu bytových domů na Pozemcích včetně parkovacích stání, terénních 
úprav a osazení zeleně a v téže lhůtě obstarat pravomocné kolaudační rozhodnutí nebo 
kolaudační souhlas; 

2.6. zaplatit nejpozději do 30 dnů od vydání příslušného pravomocného stavebního povolení 
na Účet 40% Kupní ceny; 

2.7. doplatit na Účet 40% Kupní ceny nejpozději do 12 měsíců od vydání příslušného 
pravomocného stavebního povolení nebo do dokončení hrubé stavby bytových domů 
na Pozemcích, a to podle toho, která skutečnost nastane dříve. Hrubá stavba se pro 
účely této smlouvy bude považovat za dokončenou, pokud budou dokončeny 
vodorovné a svislé nosné konstrukce a zastřešení stavby. 

3. Podmínky pro uzavření kupní smlouvy: 
3.1. Smluvní strany se dohodly, že kupní smlouva na Pozemky bude mezi nimi uzavřena bez 

zbytečného odkladu poté, kdy Kupující splní své povinnosti uvedené v odst. 2.1., 2.2., 
2.3., 2.4., 2.6. a 2.7., zejména Kupující uhradí celou Kupní cenu a zároveň Kupující 
dokončí alespoň hrubou stavbu bytových domů na Pozemcích.  

3.2. Uzavřením kupní smlouvy nebudou dotčeny povinnosti Kupujícího sjednané v této 
smlouvě, zejména povinnost uvedená v odst. 2.5. této smlouvy. 
 

 
Článek 3. 

Povinnosti smluvních stran při rozšíření komunikace v ulici U Tří svatých 
 

1. Kupující se zavazuje, že provede rozšíření komunikace v ulici U Tří svatých, a to v souladu 
s parametry specifikovaným v příloze č. 2 - [XXXXXX]. 

2. Kupující se zavazuje realizovat výstavbu rozšíření komunikace ve stejném časovém 
harmonogramu jako výstavbu bytových domů. To znamená, že termíny pro podání žádosti o 
vydání územního rozhodnutí, žádosti o vydání stavebního povolení a zahájení a dokončení 
výstavby budou stejné, jako jsou sjednány pro výstavbu bytových domů na Pozemcích. 

3. Město Turnov se zavazuje poskytnout Kupujícímu příspěvek na provedení rozšíření 
komunikace ve výši nákladů, jejichž odhad je součástí přílohy č. 2, maximálně však ve výši 
1.000.000,-Kč. Tento příspěvek bude poskytnut Kupujícímu za těchto podmínek: [XXXXXX] 

4. Kupující se zavazuje převést stavbu (rozšíření komunikace) do majetku Města Turnov 
nejpozději do [XXXXXX]. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Článek 4. 

Sankční ujednání, odstoupení od smlouvy 
 

1. Smluvní strany si dohodly, že Kupující bude povinen uhradit Městu Turnov smluvní pokutu 
ve výši 10% z Kupní ceny, a to za každý případ porušení povinnosti Kupujícího uvedené 
v článku 2 nebo článku 3 této smlouvy. 

2. Úhradou smluvní pokuty není nijak dotčen ani omezen nárok na náhradu škody. 
3. Město Turnov je od této smlouvy oprávněné odstoupit v případě, že prodlení Kupujícího 

s plněním jakékoli z jeho povinností uvedených v článku 2 nebo článku 3 této smlouvy 
přesáhne [6] měsíců. 

4. Smluvní strany prohlašují, že pokud dojde k odstoupení od této smlouvy před zahájením 
výstavby bytových domů na Pozemcích, nebudou mít případné výsledky činností Kupujícího 
pro Město Turnov žádný význam a Kupující tedy nebude mít nárok na jakoukoli náhradu 
nákladů, které mu do zahájení výstavby bytových domů v souvislosti s touto smlouvou 
vznikly.  

5. Pokud by došlo k odstoupení od této smlouvy po zahájení výstavby bytových domů na 
Pozemcích, bude mít Kupující nárok pouze na vydání bezdůvodného obohacení, které 
vzniklo Městu Turnov v důsledku zahájení výstavby bytových domů. Hodnota 
bezdůvodného obohacení bude stanovena pouze ve výši, která odpovídá zvýšení obvyklé 
ceny Pozemků v důsledku prací provedených Kupujícím po zahájení výstavby. Proti takové 
pohledávce Kupujícího může Město Turnov použít k započtení jakékoli své nároky vůči 
Kupujícímu včetně nároku na úhradu smluvní pokuty.   
 

 
Článek 5. 

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Smluvní strany se zavazují vyvíjet nezbytnou součinnost ke splnění účelu této
 smlouvy a závazků z ní vyplývajících. 
2. Smluvní strany se zavazují zdržet se jakéhokoli jednání či naopak opomenutí, které by 
 mohlo mít za následek zmaření účelu této smlouvy nebo kteréhokoli závazku či
 smluvní povinnosti uvedených v této smlouvě. Smluvní strany jsou zejména povinny
 činit vše pro odvrácení hrozící škody. 
 
 

Článek 6. 
Salvátorská klauzule 

 
1. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv
 důvodu neúčinná nebo neplatná, a to včetně rozhodnutí správního orgánu České
 republiky, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy jako celku ani
 jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení
 oddělitelné od zbytku smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné neplatné
 ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením (zejména formou dodatku 
 k této smlouvě), jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný
 nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této smlouvy zůstane zachován. 
 
 



Článek 7. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemné dohodě, prosty omylu, 

vážně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy níže. 
2. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti sjednané v této smlouvě jsou závazná i pro 

právní nástupce smluvních stran. 
3. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí být vyhotoveny formou písemných, vzestupně 

číslovaných dodatků. 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží 

jedno (1) vyhotovení. 
5. Kupující bere na vědomí, že k uzavření této smlouvy je nezbytný souhlas zastupitelstva Města 

Turnov. 
 
 
Přílohy: 
 Příloha č. 1 – architektonická studie 
 Příloha č. 2- [XXXXXX] 
 
 

 
V Turnově dne [XXXXXX] 

 
 
 

..........................................    ………………………………  
         Město Turnov      Kupující 


