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Zpráva do 2. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 26.03.2018 
 

Název zprávy: DUR Lokalita Výsluní + žádost o směnu částí pozemků p.č.775/15 

a 775/92, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou  

Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 

Materiál předkládá:  Tomáš Horyna - Vedoucí správy majetku města 

 

Materiál zpracoval:  Jitka Šubrtová  

 

Důvodová zpráva:  
 

Paní [osobní údaj odstraněn] žádá dopisem dne 05.02.2018 o směnu části svého pozemku p.č.775/15, 

o výměře cca 196 m2, za část pozemku města p.č.775/92, o výměře cca 173 m2, vše v k.ú. Bakov nad 

Jizerou. Ve své velmi obsáhlé žádosti nabízí směnu bezplatně, náklady spojené s vyhotovením 

geometrického plánu ponese v plné výši. 

OSMM projednalo výše uvedené s OSŽP, společně nedoporučují vyhovět žádosti o směnu. Pokud by 

Město na směnu podle návrhu přistoupilo, vznikly by Městu dvě nesouvislé slepé ulice, přerušené 

novým pozemkem paní  [osobní údaj odstraněn] , zatímco za nynějšího stavu je zachován alespoň pěší 

přístup v šíři 2m a délce asi 34 m kolem části poz. parc. č. 775/86 a 775/90. Pozemek 775/15 je 

v současné době oplocen pouze po hranici s pozemkem 775/14 a 775/21. Územním plánem v místě 

směny je plánovaná komunikace, která se na žádost paní Vinšově při přípravě DUR neprojektuje. Do 

budoucna v místě směny bude podle územního plánu potřeba se měla postavit tato komunikace, ale 

pokud dojde ke směně nebude pozemek pod komunikací ve vlastnictví města. 

Rada města výše uvedené projednala dne 14.03.2018. S ohledem na současný průběh vyhotovení 

dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na umístění stavby infrastruktury v lokalitě „Na 

Výsluní“ totiž není vhodné nakládat s pozemky.  DUR totiž mimo jiné určí, které pozemky jsou 

nezbytné k vybudování infrastruktury. Usnesením č. R570/6-2018 uložila rada města předložit věc na 

následující jednání rady města dne 21.03.2018 a přizvat zhotovitele DUR Výsluní, společnost VIS 

Praha, Ing. Butora k prezentaci a projednání aktuálních výstupů ze zparcování DUR Výsluní. 

Paní  [osobní údaj odstraněn] současně žádá o udělení souhlasu na výstavbu vodovodních 

a kanalizačních přípojek ke svým pozemkům, jedná se o přípojky ke dvěma RD.  Podle 

aktualizovaného dopisu ze dne 21.03.2018 není již požadovaná směna prioritní.  

 

Rada města dne 21.03.2018 projednala aktuální výstup ze zhotovení DUR lokality Výsluní 

představený zhotovitelem dokumentace, společností VIS Praha zastoupené Ing. Butorem, včetně 

dotazů, návrhů a připomínek a výše uvedenou aktualizovanou žádost žadatelky ze dne 21.03.2018 

a shodla se na závěru, že pokud by se mělo vyhovět žádosti pro připojení 2 přípojek porušuje se tím 

zásada systémového provedení připojení jednotlivých stavebních parcel, neboť podle situačního 

výkresu by neměly probíhat paralelní přípojky, ale měl by zde být zbudovaný hlavní řad. Z návrhu 

DUR pro lokalitu Výsluní je zřejmé, že pro pozemky parc.č.775/74 a 775/75  bude připojení pro jednu 
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kanalizační a vodovodní přípojku a nenaruší tím systémové připojení sítí v lokalitě Výsluní. Z tohoto 

vyplývá, že paní  [osobní údaj odstraněn] připojením svého jednoho pozemku tj. jednou kanalizační 

a vodovodní přípojkou též neporuší žádný systém ani předpisy pro připojení infrastruktury. Na základě 

výše uvedených skutečností rada města nemá námitek k připojení pozemku paní  [osobní údaj 

odstraněn]  jednou vodovodní a kanalizační přípojkou pro jeden rodinný dům, za podmínky plné 

úhrady projekčních prací a realizace přípojky žadatelkou. 

Rada města přizvala na jednání zastupitelstva Ing. Butora, zástupce společnosti VIS Praha, zhotovitele 

dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)lokality Výsluní, který seznámí zastupitele a přítomné 

s aktuálními výstupy při zpracování této dokumentace.  

 

 

 

 

 

Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou  
 

n e s c h v a l u j e 
 

n e s c h v a l u j e 

 

Neschvaluje žádost ze dne 05.02.2018, týkající se směny části pozemku p.č.775/15, o výměře cca 

196 m2, ve vlastnictví paní  [osobní údaj odstraněn] , za část pozemku města p.č.775/92, o výměře 

cca 173 m2, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou, ve vlastnictví Města Bakov nad Jizerou. 

 

 

 
n e m á   n á m i t e k  

 

k připojení pozemku paní  [osobní údaj odstraněn]  jednou vodovodní a kanalizační přípojkou pro 

jeden rodinný dům, za podmínky plné úhrady projekčních prací a realizace přípojky žadatelkou  

 

 
u k l á d á 

 

OSMM informovat žadatelku 
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