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4. 
           

PODKLADY 

NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA 
které se uskuteční dne 28. 2. 2013 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 

 

 

 
Program odboru správy majetku: 

 

1. Záměr prodeje kotelny v ul. Žižkova, Turnov 

2. Nová komunikace, chodník a veřejné osvětlení, Turnov - Mašov 

3.  Žádost o vrácení daru Obci Klokočí 

4. Prodej pozemků pod bytovými domy čp. 1410, 1411, 1412, ul. Brigádnická, Turnov 

5. Napravení nesprávného zápisu vlastnictví v katastru nemovitostí – spoluvlastnický podíl 

1/42 pozemkové parcely 764/50, k.ú.D aliměřice 
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1. Podklady na zasedání ZM dne: 28. 3. 2013 

 

Název materiálu: Záměr prodeje kotelny v ul. Žižkova, 

Turnov  
 

Předkládá:  Ing. Tomáš Hocke, starosta města 

 

Vypracoval:  Těhníková Ludmila, vedoucí odboru správy majetku 

                         Jarošová Růžena, ref. odboru správy majetku 

                    

Zúčastní se projednávání v RM: L. Těhníková, vedoucí odboru správy majetku 

 

Předložení materiálu uloženo: prodejem částí kotelny v ul. Žižkova, Turnov 

 

Přílohy: snímek s vyznačením nabízených nemovitostí k prodeji, foto 

               platný územní plán, nový územní plán 

               charakteristika ploch občanského vybavení 

                                                  bydlení smíšené 

                                                  komerčního zařízení  

                                                  technické infrastruktury 

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon o obcích č. 128/2000 Sb. 

                                                                                         

Projednáno v: RM dne  14.1.2013, usnesení č. 12/2013 

RM projednala záměr prodeje a ukládá OSM zajistit podklady pro vyhlášení záměru prodeje  

zbývající části kotelny v ul. Žižkova, Turnov se zastavěným pozemkem p.č. 855/3 a včetně 

souvisejících pozemků, části parc.č. 855/1 a p.č. 855/4, k.ú. Turnov a předložit k projednání ZM 

včetně stanovení výše prodejní ceny. (Hlasování: 9/0/0) 

 

Vztah k rozpočtu města: v případě prodeje příjem do rozpočtu (4 mil. Kč) 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 

V loňském roce byla převedena do vlastnictví spol. Městská teplárenská Turnov, s.r.o. část kotelny 

v ul. Žižkova v Turnově – budova bez čp/če – technická vybavenost se st.p.č. 855/12 zast.pl. a 

nádvoří o výměře 256 m
2
, k.ú. Turnov. 

 

Ve vlastnictví Města Turnov zůstala zbývající část kotelny - budova bez čp/če – technická 

vybavenost se st.p.č. 855/3 zast.pl. a nádvoří o výměře 637 m
2
, k.ú. Turnov.  Ve vlastnictví Města 

Turnov je i okolní pozemek parc.č. 855/1, k.ú. Turnov. 

 

Větší přední část budovy je železobetonový skelet s vyzdívkami. Tento objekt má světlou výšku 

prostoru náležející výšce cca třech podlaží. Tyto prostory jsou dosud využívány spol. Městská 

teplárenská Turnov, s.r.o. Dle informace technika MTT s.r.o. budou uvolněny a městu předány do 

konce dubna 2013. Po odstranění technologického zařízení nejsou tyto prostory vytápěné.  

 

Menší zadní objekt má dvě podlaží. Přízemí je taktéž dosud využíváno MTT s.r.o. jako šatny a 

sociální zařízení, jedna místnost o výměře 27 m
2
  je pronajata p. Suderovi jako dílna na povrchovou 
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úpravu kovů za nájemné 418,- Kč/m
2
/rok, celkem 11.286,- Kč/rok.  Prostory v 1. patře  tohoto 

objektu Město Turnov pronajímá občanskému sdružení REP za nájemné 135,- Kč/m
2
/rok, celkem 

22.000,- Kč/rok.    

 

K objektu náleží pozemek parc.č. 855/1, k.ú. Turnov, na kterém je umístěna přístupová komunikace 

k objektu. Za nižší zadní částí kotelny jsou umístěna podzemní nádrž na topný olej. Dále za tímto 

objektem směrem k parku je umístěna stavba plynové regulační stanice na st.p.č. 855/5 (6m
2
), k.ú. 

Turnov a nedefinovatelný zchátralý nevyužívaný objekt se třemi vstupními dveřmi na st.p.č. 855/4 

(8m
2
), k.ú. Turnov. Za vyšší částí kotelny zůstaly tři nefunkční mohutné komíny ze železobetonové 

skořepiny.     

 

Je na zvážení, jak by mělo Město Turnov se zbývající částí bývalé kotelny v Žižkově ul.  naložit, 

jaké využití by bylo možné. Z hlediska OSM není tento objekt pro město nikterak využitelný, proto 

navrhujeme nabídnout objekt k prodeji.  

 

Dle současně platného územního plánu je tato lokalita zahrnuta do plochy technické infrastruktury.  

 

Podle rozpracovaného nového územního plánu je navrhována funkční plocha této lokality – část 

jako TI - technická infrastruktura a část jako OV -  občanská vybavenost, která však nedovoluje 

využití drobné výroby. Je třeba rozhodnout, zda nezměnit způsob využití v novém ÚP např. na BS - 

bydlení smíšené (jako je navrženo u budovy sousedního kina) nebo na KZ - komerční zařízení a 

dále technickou infrastrukturu vymezit (zmenšit) na plochu pouze pod převedenou částí kotelny 

v ul. Žižkova, Turnov.  

 

Stanovisko ORM: nejširší forma využití je BS – bydlení smíšené, které umožnuje jak trvalé bydlení 

tak drobnou výrobu, zmenšení TI – technické infrastruktury je možné.  

    

OSM zadalo zpracování znaleckého posudku na část objektu bývalé kotelny v Žižkově včetně 

zastavěného pozemku parc.č. 855/3, k.ú. Turnov, aby mohla být stanovena kupní cena. Dle 

znaleckého posudku je podle cenového předpisu celková cena stanovena na 10.027.860,- Kč.  

 

Cena obvyklá, za kterou by byl objekt včetně přilehlého pozemku prodejný, je podle odborného 

odhadu znalce určena na 4.000.000,- Kč.  

 

Velkou zátěží jsou tři komíny a podzemní nádrž na části pozemku parc.č. 855/1, k.ú. Turnov. 

Existence těchto staveb velice snižuje prodejní cenu předmětné nemovitosti. 

 

OSM navrhuje vyhlásit záměr prodeje objektu bývalé kotelny se stav. parcelou č. 855/3 o výměře  

637 m
2
, stavby s pozemky parc.č. 855/4 o výměře  8 m

2
, parc.č. 855/5 o výměře  6 m

2
 a část 

pozemku parc.č. 855/1 o výměře cca 2200 m
2
, (jak je vyznačeno na přiloženém snímku) za 

celkovou kupní cenu 4 mil. Kč. 

       

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje vyhlásit záměr prodeje objektu bývalé kotelny se st.p.č. 855/3, stavby se stp.č. 855/4, 

pozemek stp.č. 855/5 a část pozemku p.č. 855/1, vše v k.ú. Turnov, jak je vyznačeno na přiloženém 

snímku, za kupní cenu 4 mil. Kč.  
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2. Podklady na zasedání ZM dne:  28. 3. 2013 

 

Název materiálu:   Nová komunikace, chodník a veřejné 

osvětlení, Turnov - Mašov 

 
Předkládá:  Ing. Tomáš Hocke, starosta města 

 

Vypracoval: Stanislava Syrotiuková 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku 

 

Předložení materiálu uloženo: žádost investorů, žádost stavebníků 
 

Přílohy: situace 

               Žádost investorů o převzetí stavby do majetku města 

               Žádost investorů o poskytnutí příspěvku 

               Žádosti stavebníků o poskytnutí příspěvku  

                 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: ---- 

 

Projednáno v: RM, komisi pro rozvoj a správu, ZM 

 

16.1.2012 Usnesení RM č. 26/2012 

RM projednala záměr výstavby rodinných domů v Mašově včetně stanoviska komise pro rozvoj a 

správu majetku. V této souvislosti RM ukládá OSM zahrnout do stanoviska Města požadavek vůči 

investorovi, a to prověřit možnost zokružnění příjezdové komunikace. 

 

                  Usnesení RM č. 27/2012 

RM doporučuje ZM schválit převzetí budoucí komunikace, chodníku a veřejného osvětlení včetně 

dotčených pozemků na pozemcích parc. č. 3557/2, 3557/4 a 3552/7, k. ú. Turnov do svého majetku 

od spoluvlastníků pozemků ………………………...  

 

                  Usnesení RM č. 28/2012 

RM doporučuje ZM schválit finanční příspěvek panu……….. a pánovi………… na vybudování 

nové komunikace, chodníku a veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 3557/2, 3557/4 a 3552/7 k. 

ú. Turnov ve výši 20% z nákladů na stavbu, max. 260 tis. Kč celkem. 

 

                  Usnesení RM č. 29/2012 

RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací a následně vlastní da-

rovací smlouvy na budoucí komunikaci, chodník a veřejné osvětlení vč. pozemků pod dotčenými 

stavbami parc. č. 3557/2, 3557/4 a 3552/7 k. ú. Turnov s pány ………………………………. 

 

 28.6.2012 Usnesení ZM č. 126/2012 

ZM schvaluje převzetí budoucí komunikace, chodníku a veřejného osvětlení, vč. pozemků pod 

stavbami na pozemcích parc. č. 3557/2, 3557/4 a 3552/7 k. ú. Turnov do svého majetku od spolu-

vlastníků pozemků …………………………….. 

(Hlasování: 10/0/13) - usnesení nebylo schváleno 

                  Usnesení ZM č. 127/2012 
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ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací a následně vlastní darovací smlouvy 

na budoucí komunikaci, chodník a veřejné osvětlení na pozemcích parc. č. 3557/2, 3557/4 a 3552/7 

k. ú. Turnov a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací a následně vlastní 

darovací smlouvy na pozemky pod dotčenými stavbami. Obě smlouvy budoucí darovací a následně 

vlastní smlouvy darovací budou uzavřeny s vlastníky pozemků …………………………. 

(Hlasování: 10/0/13) - usnesení nebylo schváleno 

 

              Usnesení ZM č. 128/2012 

ZM schvaluje finanční příspěvek ……………….. a panu ……………. na vybudování nové komu-

nikace, chodníku a veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 3557/2, 3557/4 a 3552/7 k. ú. Turnov 

ve výši 20% z nákladů na stavbu, celkem max. 260 tis. Kč vč. DPH. Příspěvek bude vyplacen do 10 

dnů od fyzické přejímky dokončené stavby komunikace, chodníku a veřejného osvětlení. 

(Hlasování: 10/0/13) - usnesení nebylo schváleno 

 

Vztah k rozpočtu města: nezahrnuto v rozpočtu roku 2013 
 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
Obor správy majetku obdržel novou žádost od soukromých investorů ……………..….  

a ………….. na převzetí komunikace, chodníků a veřejného osvětlení po jejich realizaci do majetku 

Města Turnov. Jedná se o veřejné osvětlení, komunikaci a chodník pro 11 nových rodinných domů 

v k.ú. Turnov, část Mašov, které se nyní začínají stavět, předpoklad dokončení stavby je červen 

2013. 

 

V červnu 2012 zastupitelstvo města již jednou projednávalo žádost těchto soukromých investorů o 

převzetí komunikace, chodníků a veřejného osvětlení do správy a majetku Města po jejich realizaci 

a poskytnutí příspěvku na výstavbu. Zastupitelstvo města neschválilo poskytnutí příspěvku na 

výstavbu ani převzetí komunikace a inženýrských síti do svého majetku. 

 

Nová komunikace bude běžnou veřejně přístupnou komunikací, jako jsou i komunikace v ostatních 

obytných částech města. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o zcela novou komunikaci i 

infrastrukturu, která v nejbližší době nebude vyžadovat náklady na opravy, navrhuje odbor správy 

majetku zvážit tuto opakovanou žádost investorů o převzetí komunikace do majetku města. 

 

Investiční příspěvek 

Soukromí investoři zároveň podali na odbor správy majetku i oddělenou žádost, která se týká 

poskytnutí finančního příspěvku na vybudování nové komunikace, chodníků a veřejného osvětlení. 

Dle jejich vyjádření investiční náklady na kompletní vybudování infrastruktury v dané lokalitě 

přesáhnou 4 mil.Kč. 

 

Odbor správy majetku obdržel zároveň i žádosti od budoucích obyvatel dané lokality. I ti žádají 

město o finanční podporu výstavby nové infrastruktury v dané lokalitě Turnov –Mašov. Poukazují 

na to, že město všeobecně podporuje novou výstavbu za účelem zajištění kvalitního bydlení občanů 

města Turnov. 

 

 

 

 

Na základě usnesení rady města č. 27/2012 a 28/2012 žádáme zastupitelstvo města, aby v kontextu 

podpory rozvoje výstavby v Turnově ještě jednou zvážilo, jak k problematice převzetí nové 

komunikace s příslušenstvím přistoupí. 
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Na základě podnětu budoucích obyvatel (viz. přiložené žádosti) žádáme zastupitelstvo města o nové 

zvážení možnosti poskytnutí finančního příspěvku na výstavbu veřejného osvětlení.  

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje záměr bezúplatného převzetí komunikace, chodníků a veřejného osvětlení na části 

pozemků parc.č. 3557/2, 3557/4 a 3552/7 k.ú. Turnov po jejich realizaci a kolaudaci, včetně po-

zemků pod těmito stavbami od pánů……………….. 

 

ZM ukládá OSM po dokončení výstavby komunikace a veřejného osvětlení na pozemcích parc.č. 

3557/2, 3557/4 a 3552/7 k.ú. Turnov předložit ZM skutečné vynaložené náklady na výstavbu. ZM 

na základě předložených skutečných nákladů projedná možnost poskytnutí finančního příspěvku 

soukromým investorům. 
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3. Podklady na zasedání ZM dne:  28. 3. 2013 

 

Název materiálu:   Žádost o vrácení daru Obci Klokočí 

 

Předkládá: Ing. Tomáš Hocke, starosta města 

 

Vypracoval: Ludmila Těhníková 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku 

 

Předložení materiálu uloženo: RM 
 

Přílohy: žádost 
 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

 

Projednáno v: Projednáno v: komisi sociální a bytové 4.2.2013 
Vrácení daru 50 tis. obci Klokočí (dar za pana…………...) o vrácení žádá Obecní úřad Klokočí. 

- komise nedoporučuje dar vracet (smlouva uzavřena již 4.10.2012, pán se nastěhoval 11.11.2012, 

byl zde jednu noc). Komise doporučuje při každém uzavření smlouvy o daru dárce upozornit, že 

dar nebude za žádných okolností vrácen. 

 

RM 11.3.2013 Usnesení č. 97 /2013 

RM schvaluje navrácení poskytnutého daru ve výši 50 tis. Kč Obci Klokočí.  

 

 

Vztah k rozpočtu města: neplánovaný výdaj z bytového fondu 50 tis.Kč 
 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
Obec Klokočí požádala město Turnov o vrácení daru ve výši 50 tis Kč, který byl poskytnut za 

přidělení bytů v domě s pečovatelskou službou v ul. Žižkova 2047  panu …………… bytem 

Klokočí. 

  

Kritéria pro přijetí do bytů v domech zvláštního určení ze dne 1.3.2012 

1. žadatelé z Turnova, uživatelé terénní pečovatelské služby a dalších sociálních služeb 

2. žadatelé ze spádových obcí města Turnova jako obce III. typu 

3. žadatelé, kteří mají v Turnově a okolí rodinné příslušníky nebo osoby blízké a jejichž 

umístěním by rodina nebo blízcí měli možnost být nápomocni v péči o své seniory 

4. ostatní žadatelé 

5.   v případě, že bude mít žadatel trvalé bydliště mimo Turnov, bude obec poskytovat  na 

úhradu neinvestičních nákladů jednorázový příspěvek 50 tis. Kč, a to formou smluvní mezi 

obcí a Městem Turnov. Výjimky bude schvalovat RM. 

 

Po schválení přidělení bytu sociální a bytovou komisí č. 28/2012 ze dne 17.9.2012  panu 

……………….. a paní …………….. byla s těmito žadateli uzavřena dne 4.10.2012 nájemní 

smlouva na byt č. 1/2NP 1+1 v domě čp. 2047 Žižkova Turnov. 

 

Po úmrtí pana …………….. dne 29.11.2012 byla nájemní smlouva dne 1.12.2012 změněna pouze 

na paní ……………….  Za paní …………….. nebyl dar ve výši 50 tis. Kč poskytnut z důvodu, že 

má v Turnově trvalé bydliště. 
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Obec Klokočí žádá Město Turnov o vrácení daru z důvodu, že pan …………. pobýval v bytě pouze 

jednu noc. viz přiložená žádost. 
 

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje vrácení daru Obci Klokočí ve výši 50 tis.Kč. 
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4. Podklady na zasedání ZM dne: 28. 3. 2013 

 

Název materiálu:  Prodej pozemků pod bytovými domy 

čp. 1410, 1411, 1412, ul. Brigádnická, Turnov 

  
Předkládá:  Ing. Tomáš Hocke 

 

Vypracoval:  Těhníková Ludmila, vedoucí odboru správy majetku 

                         Jarošová Růžena, ref. odboru správy majetku 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: L. Těhníková, vedoucí odboru správy majetku 

 

Předložení materiálu uloženo: radou a zastupitelstvem města 

 

Přílohy: snímek z mapy 

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon o obcích č. 128/2000 Sb. 

 

Projednáno v:  

ZM dne 28.4.2011, usnesení ZM č. 90/2011 
ZM schvaluje záměr prodeje zastavěných pozemků pod bytovými domy majitelům domů za cenu 

stanovenou znaleckým posudkem a ukládá OSM předložit nabídku vlastníkům.(Hlasování: 26/0/0) 

Komise pro rozvoj a správu majetku ze dne 14.3.2011 

Komise doporučuje RM a ZM schválení možnosti  prodeje městských pozemků pod bytovými 

domy (pouze pod samostatným půdorysem objektu), které byly v minulosti prodány,  a nebo které 

budou v budoucnu prodávány. 

 

 

Vztah k rozpočtu města: příjem do rozpočtu  - prodej pozemků (295.500,- Kč) 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
Vlastníci bytových jednotek v bytových domech čp. 1410, 1411, 1412 Turnov, ul. Brigádnická 

projevili na základě nabídky města zájem o odkoupení zastavěných pozemků bytovými domy za 

cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.  

 

Bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku – ocenění daného pozemku cenou obvyklou pro 

převod vlastnictví v r. 2013. Návrh ceny obvyklé zohledňuje skutečný stav a umístění nemovitosti a 

pro tento případ byla stanovena na 500,- Kč/m
2
. Majitelé bytových jednotek v domě čp. 1410, 1411, 

1412 Turnov byly s touto cenou seznámeni a souhlasí s odkoupením zastavěných pozemků za 

uvedenou cenu.  

   

V tomto případě se jedná o prodej pozemků parc.č. 2600/24 zast.pl. o výměře 197 m
2
, parc.č. 

2600/25 zast.pl. o výměře 194 m
2
 a  parc.č. 2634/2 zast.pl. o výměře 200 m

2
, a  k.ú. Turnov za cenu 

ve výši 500,- Kč/m
2
 do podílového spoluvlastnictví majitelů bytových jednotek. Velikosti 

spoluvlastnických podílů pro jednotlivé vlastníky bytových jednotek jsou totožné s velikostí jejich 

spoluvlastnických podílů na společných částech budovy čp. 1410, 1411, 1412 Turnov.  
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Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. 2600/24, 2600/25, 2634/2, k.ú. Turnov zastavěných bytovými 

domy čp. 1410, 1411, 1412 Turnov, ul. Brigádnická na sídlišti Jana Patočky za cenu obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem ve výši 500,- Kč/m
2
 a nákladů s prodejem spojených, do 

podílového spoluvlastnictví majitelů bytových jednotek v tomto domě. Velikost spoluvlastnického 

podílu na pozemku pro jednotlivé majitele bytových jednotek v domech  čp. 1410, 1411 a 1412 

Turnov je totožný se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a to následovně: 

   

pan…………., Turnov - spoluvlastnický  podíl  501/21113 

pan…………., Turnov – spoluvlastnický podíl 1299/21113 

pan…………., Turnov - spoluvlastnický  podíl  506/21113 

manželé …………………., Turnov – spoluvlastnický  podíl  501/21113 

paní…………., Turnov – spoluvlastnický  podíl  517/21113 

paní…………., Turnov – spoluvlastnický  podíl  526/21113 

pan………….,  Turnov - spoluvlastnický  podíl  501/21113 

manželé …………………, Turnov – spoluvlastnický  podíl  528/21113 

manželé …………………, Turnov – spoluvlastnický  podíl  518/21113 

paní…………., Liberec - spoluvlastnický  podíl  506/21113 

paní…………., Turnov - spoluvlastnický  podíl  518/42226 

pan………….,  Příšovice - spoluvlastnický  podíl  526/21113 

paní………….., Turnov - spoluvlastnický  podíl  511/21113 

paní…………., Turnov - spoluvlastnický  podíl  522/21113 

pan…………., Mladá Boleslav - spoluvlastnický  podíl  526/21113 

paní…………., Turnov - spoluvlastnický  podíl  527/21113 

paní…………., Turnov - spoluvlastnický  podíl  513/21113 

paní…………., Turnov - spoluvlastnický  podíl  518/42226  

paní…………., Turnov - spoluvlastnický  podíl  523/21113 

paní…………., Turnov - spoluvlastnický  podíl  506/21113  

pan………….,  Turnov - spoluvlastnický  podíl  1298/21113 

manželé………………., Turnov - spoluvlastnický  podíl  522/21113 

paní…………., Turnov  - spoluvlastnický  podíl  513/21113 

paní…………., Turnov - spoluvlastnický  podíl  527/21113 

paní…………., Turnov - spoluvlastnický  podíl  506/21113 

manželé ………………, Turnov - spoluvlastnický  podíl  513/21113 

paní…………., Turnov - spoluvlastnický  podíl  526/21113 

manželé …………………., Turnov - spoluvlastnický  podíl  513/21113 

paní…………., Turnov - spoluvlastnický  podíl  1539/84452 

pan………….,  Turnov - spoluvlastnický  podíl  518/21113 

manželé …………………., Turnov - spoluvlastnický  podíl  518/21113 

manželé …………………., Turnov - spoluvlastnický  podíl  513/21113 

manželé …………………., Turnov - spoluvlastnický  podíl  522/21113 

paní…………., Jablonec nad Nisou - spoluvlastnický  podíl  513/84452 

manželé …………………., Turnov - spoluvlastnický  podíl  506/21113 

manželé …………………., Turnov - spoluvlastnický  podíl  506/21113 

pan…………., Turnov - spoluvlastnický  podíl  501/21113 

pan…………., Turnov - spoluvlastnický  podíl  1034/63339 

pan………….,Tatobity - spoluvlastnický  podíl  517/126678 

pan………….,Turnov - spoluvlastnický  podíl  517/126678 

pan…………., Turnov - spoluvlastnický  podíl  250/21113 

paní…………., Turnov - - spoluvlastnický  podíl  250/21113 
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pan…………., Turnov -  spoluvlastnický  podíl  253/21113 

pan…………., Turnov- spoluvlastnický  podíl  253/42226 

pan…………., Turnov -  spoluvlastnický  podíl  253/42226 
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5. Podklady na zasedání ZM dne: 28. 3. 2013 
 

Název materiálu: Napravení nesprávného zápisu 

vlastnictví v katastru nemovitostí – spoluvlastnický 

podíl 1/42 pozemkové parcely 764/50, k.ú. Daliměřice 
 

Předkládá:  Ing. Tomáš Hocke, starosta města 

 

Vypracoval:  Těhníková Ludmila, vedoucí odboru správy majetku 

                         Jarošová Růžena, ref. odboru správy majetku 

                    

Zúčastní se projednávání v ZM: L. Těhníková, vedoucí odboru správy majetku 

 

Předložení materiálu uloženo:  sdělením ÚZSVM 

 

Přílohy: situační snímek   

  

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon o obcích č. 128/2000 Sb. 

                                                                                         zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

 

Projednáno v: RM dne 11.2.2013, usnesení č. 57/2013 

RM doporučuje ZM schválit uznání vlastnického práva k podílu 1/42 parcely č. 764/50, k.ú. 

Daliměřice z vlastnictví Města Turnov do vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových na základě oprávněných nabývacích titulů. (Hlasování: 8/0/0)    

 

Vztah k rozpočtu města: nezatíží rozpočet 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 

Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, zjistil při vyhotovování 

nabývacích titulů k pozemku p.č. 764/50 o celkové výměře 731 m
2
, k.ú. Daliměřice (mapovaná 

cesta v lokalitě Dolánky mezi malou a velkou Jizerou), že podíl 1/42 této parcely byl omylně vydán 

pravomocným rozhodnutím Pozemkového úřadu v Semilech č.j. PÚ-1756/92 oprávněné osobě paní 

…………., Liberec.  

 

Daný podíl ve výši 1/42 však měl být správně vydán Městem Turnov, na který byl zapsán 

Hospodářskou smlouvou o převodu správy národního majetku čšj. Fin-Rp-3693/d ze dne 1.4.1981. 

Z výše uvedeného vyplývá, že současný podíl 5/42 zapsaný ve vlastnictví Města Turnov měl být 

ponížen právě o danou 1/42. 

 

Řešení této situace je možné provést uznáním vlastnického práva k inkriminovanému podílu 1/42 u 

p.p.č. 764/50 mezi Městem Turnov a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

(ÚZSVM), kde město uzná, že v r. 1994 byl omylem vydán podíl z okresního úřadu, místo 

z majetku města. 

 

RM a OSM doporučuje ZM schválit uznání vlastnického práva k podílu 1/42 parcely č. 764/50, k.ú. 

Daliměřice z vlastnictví Města Turnov do vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových. Tímto uznáním bude ponížen podíl na předmětné parcele z 5/42 na 4/42 

z celku ve vlastnictví Města Turnov 
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Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje uznání vlastnického práva k podílu 1/42 parcely č. 764/50, k.ú. Daliměřice 

z vlastnictví Města Turnov do vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových na základě oprávněných nabývacích titulů.     

 

 

 

  

 

 


