
 ZÁPIS 
 

z provedené kontrolní akce č. 6/2019 
„Kontrola situace kolem majetkoprávních operací týkajících se pozemku p.č. 2948/4 k.ú. Liberec od roku 

2008 do května 2019“ 

 
V souladu s ustanovením § 117 – 119 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a v souladu s plánem 
kontrolní činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec na rok 2019 schváleným Usnesením č. 
56/2019 a dále v souladu s Pověřením č. 6/2019 primátorem statutárního města Liberec Ing. Jaroslavem 
Zámečníkem, CSc. ze dne 10. června 2019 byla provedena kontrola projektu „Kontrola situace kolem 
majetkoprávních operací týkajících se pozemku p.č. 2948/4 k.ú. Liberec od roku 2008 do května 2019“.  
 
Vedoucí kontrolní skupiny: Pavel Felgr, člen kontrolního výboru 
 
Členové kontrolní skupiny:  Ing. Bohdan Tomáš, člen kontrolního výboru 

Ing. Marie Pavlová, předsedkyně kontrolního výboru 
Vojtěch Miller, člen kontrolního výboru 

 

Kontrola byla zahájena 25. září 2019 zasláním všech vyžádaných podkladů (23 dokumentů mapujících celý 

proces od žádosti o prodej pozemku po žádost o směnu za jiný pozemek). 

Členové kontrolní skupiny prostudovali dokumenty, které obdrželi a sestavili následující přehled událostí: 

11/04 2007 – příloha č.1 
Pavel Michal (jednatel Kalendáře Liberecka) žádá o odprodej pozemku pro vybudování informačního centra, 

jehož hlavním úkolem bude: 

• Předávání informací o kulturním a sportovním životě města 

• Předávání turistických informací 

• Prodej turistických map, průvodců, pohledů, propagačních předmětů atd. 

• Rezervační a předprodejní systém 

• Spolupráce s ubytovateli 

 

 



 

• Odbor strategie a územní koncepce vydal souhlasné stanovisko – příloha č.2 

19/06 2007 – příloha č.3 z jednání RM 
• RM schválila prodej a bezúplatný převod pozemku s věcnými břemeny – viz příloha 

06/09 2007 – příloha č.4 (záměr prodeje pozemku) 
• Zveřejnění záměru prodeje pozemku na úřední desce 

07/11 2007 – příloha č.5 (informace o změně geometrického plánu) 
• Kalendář Liberecka byl seznámen s tím, že „vzhledem k tomu, že došlo k úpravě geometrického 

plánu, zasíláme upřesněnou kupní cenu výše uvedeného pozemku“  

• Dále byl požádán o vyplnění přihlášky, její odeslání a zaplacení jistiny ve výši 158 000 Kč 

12/11 2007 – příloha č.6  
• Vyplněná přihláška Kalendáře Liberecka a doklad o platbě jistiny 

20/11 2007 – příloha č.7 (zápis z RM) 
• RM souhlasí s prodejem pozemku 

13/12 2007 – příloha č.8 (usnesení ZM) 
• ZM prodej schválilo 

08/09 2008 – příloha č.9 (Kupní smlouva) 
• Podepsána kupní smlouva mezi SML a Kalendářem Liberecka 

 

 



 

Ve smlouvě je v článku 4.4. uvedeno: „Kupující se zavazuje, pro případ, že na předmětu prodeje nebude do 

31.12. 2010 realizována lehká stavba - informační středisko KALENDÁŘE LIBERECKA spol. s r.o., převést 

pozemek p.č. 2948/4, k.ú. Liberec zpět na Statutární město Liberec za kupní cenu 158.000,-“ 

Tato část smlouvy nebyla kupujícím splněna – lehká stavba tam nevznikla a Kalendář Liberecka 
pozemek zpět na SML nepřevedl 

05/01 2012 – příloha č. 10 (Alena Dvořáčková – email s žádostí o zpětné 

odkoupení pozemku) 
• Paní Dvořáčková upozorňuje na to, že na pozemku nevznikla lehká stavba a pozemek nebyl 

navrácen městu, tak jak stojí ve smlouvě 

• Uvádí také, že občané Lidových sadů protestovali proti stavbě takového stánku, který do dané 

lokality nezapadá 

• Žádá členy komise pro výběrová řízení a prodej majetku, aby komise vyzvala Kalendář Liberecka 

k tomu, aby převedl pozemek zpět na město 

02/01 2012 – příloha č. 11 (výzva PČR k situaci kolem pozemku) 
Na základě ustanovení dle § 8/1 tr. řádu vás žádám o poskytnutí dále požadovaných informací v trestní věci 

výše uvedeného ČTS, vedeného t.č. na SKPV Liberec. 

Požadované informace: v rámci 
• pozemku: p.č. 2948/4 v k.ú. Liberec 682039 (LV 3574), výměra 174 m2: 

• resp. kupní smlouvy č.j. 4/07/0409 (bod 4.4 smlouvy) ze dne 3.9.2008 na tento pozemek (prodávající 

SM Liberec, kupující Kalendář Liberecka spol. s.r.o.) 

1. Vaše písemné sdělení, jakým způsobem byla z vaší strany v uplynulé době (především od 
1.1.2011 do doby vašeho zpracování této žádosti) realizována klauzule z dané kupní smlouvy: 
 
„Kupující se zavazuje, pro případ, že na předmětu prodeje nebude do 31.12.2010 realizována lehká stavba 

- informační středisko KALENDÁŘE LIBERECKA spol. s.r.o., převést pozemek... zpětná Statutární město 

Liberec za kupní cenu 158.000 Kč“. 

Konkrétně jaké konkrétní kroky byly v uvedené době uskutečněny z vaší strany, případně ze strany 

současného vlastníka pozemku; v případě, že žádné kroky provedeny nebyly, žádám o sdělení, z jakého 

konkrétního důvodu (v případě, že tyto důvody jsou k dispozici v písemné podobě, např. doplňkem smlouvy, 

doklady o realizaci stavby apod., žádám o poskytnutí jejich kopie). 

2. Zároveň Váš žádám o informaci, zda v rámci daného pozemku došlo v době od 1.1.2009 do 
současné doby k jakékoli změně územního plánu. 

Informace jsou určeny pro potřeby trestního řízení, budou součástí uvedeného spisového 
materiálu. Odpověď zašlete na výše uvedenou adresu PČR, s uvedeným ČTS. 
 
 

Vyjádření SML 
 
k Vašemu dotazu ze dne 2. ledna 2012 zasíláme následující informace: 

ad 1) Ze strany Statutárního města Liberec (SML) ve věci převodu pozemku p.č.2948/4, k.ú. Liberec nebyly 

učiněny od 1.1.2011 žádné kroky, které by směřovaly k navrácení tohoto pozemku do majetku SML, a to z 

důvodu, že nedošlo při změně vedoucího odboru majetku města k řádnému předání tohoto závazku. 



Dožádáním na Stavební úřad v Liberci, zda zde bylo vedeno řízení směřující k realizaci stavby, nám bylo 

poskytnuto vyjádření ze dne 4.2.2010, které přikládáme v příloze. 

ad 2) Na základě sdělení vedoucí oddělení územního plánu vám, Ing. Zuzany Kučerové, v době od 1.1.2009 v 

rámci daného pozemku nedošlo k žádné změně územního plánu. 

Vyjádření stavebního úřad u (odkaz na přílohu ad1) 
 

Věc: Vyjádření stavebního úřadu k Vašemu dopisu, který byl stavebnímu úřadu doručen dne 

26.1.2010 pod CTS QRL1-5158-32/TČ-80-2008. 

Magistrát města Liberec, Stavební úřad v Liberci, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, obdržel Váš požadavek na informace, související s případným řízením týkajícím se pozemku p.č. 

2948/4 v k.ú. Liberec. 

Stavební úřad sděluje, že v souvislosti s pozemkem 2948/4 v k.ú. Liberec není ani nebylo na Stavebním 

úřadě v Liberci k dnešnímu datu vedeno žádné řízení. Dne 22.10.2008 pod č.j. 182196/08 byl pouze podána 

žádost s dotazem na případné možné sloučení územního a stavebního řízení. Kopii žádosti i odpověď na 

tento dotaz ze dne 17.11.2008 zasíláme přílohou. 

27/02 2015 – Mgr. Korytář žádá p. Audyho o informaci k situaci kolem 

pozemku 
• Mgr. Korytář vznáší dotaz na p. Audyho 

• Odpovídá pí. Roncová (pověřená zastupováním vedoucího odboru majetkové správy) 

• V lednu 2012 na poradě vedení bylo řečeno, že SML o tento pozemek nemá zájem – vyřizoval Ing. 

Pozner a Mgr. Šolc (tehdejší ekonomický náměstek primátorky) 

• Proto pozemek stále patří Kalendáři Liberecka 

• Na následný dotaz pí. Nedvídkové (sekretariát náměstka pro ekonomiku), zda Kalendář Liberecka 

nabídl v roce 2012 pozemek SML k odprodeji uvádí pí. Roncová, že se tak nestalo 

02/06 2015 – příloha č.13 (RM souhlasí s odkupem pozemku) 
• RM souhlasí s odkupem pozemku a ukládá p. Kyselovi (náměstek pro technickou správu majetku 

města) předložit majetkoprávní operaci do ZM 

25/06 2015 – příloha č.14 (usnesení ZM) 
• ZM schválilo výkup pozemku a uložilo p. Kyselovi provedení všech úkonů spojených s výkupem 

pozemku 

KS – příloha č. 15 - výkup pozemku od Kalendáře Liberecka 
• Kupní smlouva o výkupu pozemku 

27/07 2015 – příloha č. 16 (info o usnesení ZM) 
• Kalendář Liberecka je informován o tom, že RM a ZM schválili odkup pozemku, protože nebyla 

naplněna kupní smlouva – konkrétně článek 4.4 

• Kalendář Liberecka je vyzván k tomu, aby se zástupce dostavil k podpisu kupní smlouvy o odkupu 

pozemku  



Září 2015 – příloha č. 17 (komunikace kolem stavu pozemku) 
• Dotaz pí. Skřivánkové na stav kolem pozemku – vedení SML se prý nepodařilo kontaktovat nikoho 

z Kalendáře Liberecka a proto zatím nebyla smlouva podepsána a pozemek je stále v majetku 

Kalendáře Liberecka 

04/01 2016 – příloha č. 18 (negativní stanovisko Městských lesů Liberec ke 

směně pozemku) 
• Ředitel Městských Lesů Liberec p. Bliml nesouhlasí se směnou pozemku, který má v současné době 

Kalendář Liberecka za pozemek p.č. 1683/3 k.ú. Ruprechtice 

Stanovisko Městských lesů Liberec 
 

(1) Jedná se o pozemek, který je součástí „nástupního" místa do okolního komplexu lesů, popřípadě do 

Jizerských hor. Tento pozemek je de facto obestavěn kamennou zdí a tvoří jakýsi ostrůvek určený pro 

informace turistů v podobě map či jiných informačních cedulí. Na daném pozemku se nacházejí vzrostlé 

stromy, tj. buky a smrk, které tvoří celý tento ostrůvek zajímavým. V případě, že by tento pozemek měl sloužit 

pro instalaci infocentra v podobě nějaké buňky, muselo by dojít k odstranění těchto dřevin. Tyto dřeviny a 

jejich případné kácení podléhá zák. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, tj. není zde jistota, že OŽP tyto 

dřeviny povolí kácet. 

Dalším problémem je ustanovení zákona o lesích č. 289/1995 Sb., a to: 

Zpracováni a projednáni návrhů dokumentaci 
(2) Dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisuj zájmů chráněných tímto zákonem, rozhodne stavební úřad 

nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas 

vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. 

Souhlas vydávaný jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí 

o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení je závazným stanoviskem podle 

správního řádu10aJ a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. 

V tomto případě daný pozemek přímo navazuje na lesní pozemky a je tedy otázkou, zda by vůbec nějakou 

stavbu na daném pozemku povolil.  

Jen pro doplnění, v této lokalitě je již funkční infocentrum v budově Lidových sadů. 

20/02 2019 – příloha č.19 (žádost o směnu pozemku) 
• Kalendář Liberecka žádá o směnu pozemku, který má aktuálně ve vlastnictví 2948/4 k.ú. Liberec za 

pozemky 1683/1,2 a 3 k.ú. Ruprechtice 

31/03 2019 – příloha č. 20 (souhlas odboru hlavního architekta) 
• Odbor hlavního architekta souhlasí se směnou s doplatkem (požadovaný pozemek má větší plochu 

než pozemek, který je v současné době v majetku Kalendáře Liberecka) 

16/04 2019 – příloha č. 21 (rozhodnutí RM – souhlas se směnou) 
• RM souhlasí se směnou pozemku i přes negativní stanovisko Městských lesů Liberec a upozornění, 

že se v dané lokalitě už jedno IC nachází (v budově Lidových sadů) 



25/4 2019 – příloha č. 22 (usnesení ZM – souhlas se záměrem se směnou 

pozemku) 
• ZM souhlasí se směnou pozemků i přes negativní stanovisko Městských lesů Liberec a upozornění, 

že se v dané lokalitě už jedno IC nachází (v budově Lidových sadů) 

  

Kontrolní skupina na svém prvním setkání po prostudování materiálů konstatovala, že: 

1. Kupní smlouva postrádá sankční opatření pro Kalendář Liberecka v případě, že do stanoveného 

termínu na pozemku nevznikne lehká stavba a pozemek nebude navrácen zpět původnímu majiteli. 

2. V souvislosti s odst. 1 není v KN zapsáno žádné věcné břemeno s ohledem na podmínky smlouvy, 

nebo jakékoliv jiné opatření, které by zabránilo další manipulaci s pozemkem. 

3. V usnesení RM z června 2015 je uloženo náměstku Kyselovi provedení všech úkonů neprodleně, což 

není žádný konkrétní termín – je třeba uvádět přesné datumy. 

Členové kontrolní skupiny se domluvili na dalším postupu, který spočívá ve schůzce s tajemníkem úřadu p. 

Čechem, aby bylo možné osvětlit si určité detaily. Tato schůzka proběhla 10. prosince 2019 

Závěr z kontroly: 

1. Kupní smlouva postrádá sankční opatření pro Kalendář Liberecka v případě, že na místě pozemku 

nevznikne lehká stavba. „Kupující se zavazuje, pro případ, že na předmětu prodeje nebude do 31.12. 

2010 realizována lehká stavba - informační středisko KALENDÁŘE LIBERECKA spol. s r.o., převést 

pozemek p.č. 2948/4, k.ú. Liberec zpět na Statutární město Liberec za kupní cenu 158.000,-“ 

2. Vzhledem k tomu, že na pozemku žádná taková stavba nevznikla, měl Kalendář Liberecka spol. s.r.o. 

převést následující den pozemek zpět na město za kupní cenu. 

3. Město mělo tento pozemek vykoupit, nebo včas reagovat na situaci a pokusit se vyjednat dodatek 

tehdy ještě platné smlouvy. 

4. Zodpovědní pracovníci úřadu o tomto problému v té době vůbec nevěděli, protože je na to žádný 

informační systém neupozornil. 

5. Současné vedení města obdrželo žádost o směnu pozemku (který však Kalendář Liberecka spol. 

s.r.o. už dávno nemá mít ve vlastnictví) za jiné pozemky. Směnu chce provést i přes upozornění 

ředitele Městských lesů p. Blimla s vysvětlením, proč souhlasné stanovisko dát nemůže. 

 

Doporučení kontrolního výboru: 

1. Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu města, aby prostřednictvím primátora pověřilo 

tajemníka, aby nechal prověřit informační systémy, a to zejména to, jak je sledována délka smluv, 

jejich platnost, povinnosti jednotlivých stran (co tam do kdy má nebo nemá vzniknout) a podal o 

tom zprávu zastupitelstvu v termínu, který zastupitelstvo určí. 

2. Kontrolní výbor nedoporučuje realizování této směny a to zejména proto, že ve stejné oblasti se 

nachází informační centrum ZOO, která z prodeje upomínkových předmětů má zisk. Jako 

příspěvková organizace města by měla mít podporu od vedení města a instalace informačního 

stánku do stejné lokality by jí snížilo hospodářský výsledek. 

 

Se zápisem z kontroly byli seznámeni a současně obdrželi zápis o výsledku kontroly: 

 

 

 



 

 
…………………………………………………                                ………………………………………………… 
Ing. Martin Čech                                                         datum seznámení a převzetí výtisku 
Tajemník Magistrátu města Liberec 
 

 
K tomuto zápisu lze do 15 dnů po převzetí podat písemné připomínky. 

 

Tento zápis byl schválen usnesením KV č.  

 

 

Ing. Marie Pavlová 

   předsedkyně kontrolního výboru 

 

 

V Liberci dne  

 

 

Pavel Felgr  

vedoucí kontrolní skupiny …………………………………… 

 

Ing. Bohdan Tomáš 

členka kontrolní skupiny …………………………………….. 

 

Ing. Marie Pavlová 

členka kontrolní skupiny …………………………………….. 

 

Vojtěch Miller 

člen kontrolní skupiny …………………………………….. 

 

 

Se zápisem byli seznámeni: 

 

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. 



Primátor statutárního města Liberec    …………………………………… 

 

Ing. Martin Čech 

Tajemník Magistrátu města Liberec    …………………………………… 

 

 

Zápis byl vyhotoven ve 3 originálech. 

 


