
 
 

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU 
 

INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU 
 

ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ 
VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU 

 
 
Schválené usnesením zastupitelstva města č. 11/238/ZM/15 ze dne 16. 12. 2015, s účinností          
od 16. 12. 2015. 

Tento předpis stanoví zásady prodeje pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví města Hrádku nad 
Nisou (dále jen „Město“), stanovení jejich cen a případné slevy s ohledem na jejich budoucí využití. 
Konečné rozhodnutí o majetkoprávních operacích je v souladu se zákonem o obcích výlučně 
v pravomoci Zastupitelstva města. 

 
Článek 1 

Obecné zásady prodeje pozemků 
 

1. Žádosti o prodej pozemků přijímá, eviduje a vyřizuje odbor investic a správy majetku města. 
2. Odbor investic a správy majetku města zajistí v případě prodeje pouze části pozemku 

souhlas stavebního odboru s dělením pozemku. 
3. Odbor investic a správy majetku města předkládá návrh na zveřejnění prodeje pozemku 

k projednání Radě města. Rada města návrh na zveřejnění projedná, pokud je v souladu 
s tímto interním předpisem. Pokud návrh na zveřejnění není v souladu s tímto interním 
předpisem, předloží rada města návrh na zveřejnění prodeje pozemku k projednání 
zastupitelstvu města. 

4. Pokud Rada města návrh na zveřejnění prodeje pozemku neschválí, musí návrh ke 
konečnému zamítnutí zveřejnění prodeje pozemku předložit k projednání zastupitelstvu 
města. V případě zamítnutí zveřejnění prodeje pozemku zastupitelstvem města je pozemek 
zařazen do seznamu pozemků, které nejsou určeny k privatizaci. Platnost takového 
rozhodnutí je jeden rok. 

5. Prodej pozemku bude po schválení návrhu na zveřejnění prodeje pozemku zveřejněn na 
úřední desce Městského úřadu v Hrádku nad Nisou a kopii úřední desky v katastrálním 
území, kde má být prodej realizován. Ke zveřejnění nabídky prodeje pozemku využije 
Odbor investic a správy majetku města také webové stránky města, případně, dle rozhodnutí 
rady či zastupitelstva města, další inzertní prostředky. Kopie zveřejnění prodeje pozemku 
bude rovněž předána předsedovi příslušného osadního výboru. 

6. Se zveřejněním nabídky prodeje pozemku budou prokazatelně seznámeni případní nájemci 
pozemku a vlastníci sousedních pozemkových parcel.  
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7. Po zveřejnění prodeje pozemku, případném zhotovení geometrického plánu a po získání 
souhlasného vyjádření stavebního odboru předloží Odbor investic a správy majetku návrh 
prodeje ke schválení Zastupitelstvu města. 

8. Obecně se stanoví, že nebudou prodávány pozemky s využitím jako ostatní komunikace. 
Výjimku lze předložit k projednání zastupitelstvu města v případě, že pozemek zjevně 
neslouží obecnému zájmu. 

 
Článek 2 

Podmínky pro uzavření kupní smlouvy 
 

1. Geometrické oddělení zajistí v případě prodeje části pozemku na své náklady město, 
náklady na geometrické oddělení budou připočteny ke konečné ceně pozemku schválené 
zastupitelstvem města. V případě odstoupení žadatele od žádosti, uhradí žadatel náklady 
spojené s vypracováním geometrického plánu za předpokladu, že nedojde k prodeji 
pozemku. 

2. Kupní smlouva bude Odborem investic a správy majetku připravena k podpisu do 1 měsíce 
od schválení prodeje pozemku Zastupitelstvem města.  

3. Kupující bude o schválení prodeje písemně vyrozuměn, součástí vyrozumění bude i nejzazší 
termín podpisu smlouvy. Podpis kupní smlouvy musí proběhnout do 1 měsíce od schválení 
prodeje pozemku Zastupitelstvem města. V případě, že v tomto termínu nebude kupní 
smlouva ze strany kupujícího podepsána, nárok na uzavření kupní smlouvy zaniká. 

4. Úhrada kupní ceny se musí uskutečnit v termínu nejpozději do 3 měsíců od podpisu kupní 
smlouvy oběma stranami. V případě, že kupující bude v prodlení s úhradou kupní ceny déle 
jak 15 dnů, zavazuje se podpisem kupní smlouvy zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč, slovy: desetitisíc korun českých a jestliže bude kupující v prodlení 
s úhradou, byť i jen části kupní ceny déle jak 30 dnů, bude mít prodávající právo od kupní 
smlouvy odstoupit. Toto bude zakotveno v kupní smlouvě a kupující bude na toto 
upozorněn již ve vyrozumění o schválení prodeje. 

5. Odbor investic a správy majetku průběžně předkládá zastupitelstvu města seznam 
nerealizovaných majetkoprávních operací s návrhem na revokaci příslušných usnesení 
schvalujících prodej. 

6. Kupní cenu je možno na základě schválení zastupitelstvem města rozložit do jednotlivých 
splátek, a to na dobu maximálně 4 let. Konečná kupní cena se navýší o 5% za každý i 
započatý rok, do kterého jsou splátky kupní ceny rozloženy. Návrh na vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí bude podán po uhrazení celé kupní ceny. 

7. Celková prodejní cena se stanoví jako součin jednotkové ceny pozemku a a výměry 
pozemku. K takto vypočtené ceně se připočtou náklady spojené s realizací prodeje pozemku. 
Náklady spojené s realizací pozemku se rozumí veškeré účelně vynaložené náklady, které 
vznikly prodávajícímu v souvislosti s přípravou a prodejem konkrétního pozemku, 
minimální výše těchto nákladů bude 1.000,- Kč. Zpravidla jsou tvořeny náklady na 
vyhotovení geometrického plánu, znaleckého posudku, daně z převodu nemovitosti apod. 

 
Článek 3 

Předkupní právo města 
 

1. V každé v kupní smlouvě na prodej pozemku určeného pro výstavbu v souladu s územním 
plánem bude zřízeno právo na zpětné odkoupení za cenu pozemkové parcely v době prodeje, 
pokud zastupitelstvo města nestanoví jinak. Toto předkupní právo bude zřízeno jako věcné a 
vloženo do katastru nemovitostí. Případné další podmínky zřízení, trvání a zrušení 
předkupního práva stanoví zastupitelstvo města. 

2. Předkupní právo na ostatní druhy pozemku bude případně zřízeno na základě usnesení 
zastupitelstva města. 
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Článek 4 
Tabulkové ceny pozemků 

 
1. Ceny stanovené touto tabulkou se vztahují na pozemky, které jsou vhodné k prodeji bez nutných 

investic ze strany města. Pokud pro využití pozemků je nutná investice ze strany města, stanovuje 
konečnou cenu Zastupitelstvo města s ohledem na tabulkovou cenu a náklady potřebné k připojení 
na technickou infrastrukturu. 

2. Město si vyhrazuje možnost zařadit mezi pozemky určené pro výstavbu, lokality, ve kterých se 
v budoucnosti počítá se změnou využití pozemků v územně plánovací dokumentaci města. 

 
a) pozemky za účelem výstavby v souladu s územním plánem pro fyzické osoby 
     

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ CENA POZEMKU 
bez DPH (Kč/m2) 

CENA POZEMKU s 
DPH (Kč/m2) 

Oldřichov na Hranicích 200 242 
Dolní Suchá 200 242 
Dolní Sedlo 200 242 
Václavice u Hrádku nad Nisou 200 242 
Loučná 300 363 
Donín u Hrádku nad Nisou 300 363 
Hrádek nad Nisou 400 484 

 
b) pozemky za účelem výstavby v souladu s územním plánem pro právnické osoby 

 
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ CENA POZEMKU 

bez DPH (Kč/m2) 
CENA POZEMKU s 

DPH (Kč/m2) 
Oldřichov na Hranicích 200 242 
Dolní Suchá 200 242 
Dolní Sedlo 200 242 
Václavice u Hrádku nad Nisou 200 242 
Loučná 300 363 
Donín u Hrádku nad Nisou 300 363 
Hrádek nad Nisou 400 484 

 

Pozn.: 

K cenám stavebních pozemků bude vždy připočtena sazba DPH dle aktuálních platných předpisů. 

 
c) pozemky ostatní  

                                                                                                                                                       

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ CENA POZEMKU 
za účelem zahrady 

(Kč/m2) 

CENA POZEMKU 
za účelem – zeměděl. 

využití (Kč/m2) 
Oldřichov na Hranicích 50 20 
Dolní Suchá 50 20 
Dolní Sedlo 50 20 
Václavice u Hrádku nad Nisou 50 20 
Loučná 65 25 
Donín u Hrádku nad Nisou 65 25 
Hrádek nad Nisou 100 40 
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Článek 5 
Možnosti slev z tabulkových cen pozemků určených pro výstavbu 

 
1. Slevy z tabulkových cen pozemků určených pro výstavbu lze poskytnout v následujících 

případech : 
a) u pozemků nevyužitelných pro výstavbu z důvodu jejich velikosti, tvaru či umístění 

bude uplatněna sleva do výše 50 % tabulkové ceny s podmínkou, že pozemek je 
nutným zázemím k nemovitosti žadatele 

b) u pozemků zcela či zčásti nevyužitelných pro výstavbu z důvodu ochranného pásma 
bude poskytnuta sleva do výše 90 % tabulkové ceny pouze na část pozemku 
znehodnoceného ochranným pásmem 

c) Rada města může rozhodnout o posouzení ceny obvyklé znaleckým posudkem. 
Náklady na zhotovení znaleckého posudku budou součástí kupní ceny. 

 
 

 
 

Článek 6 
Postup při prodeji pozemku 

1 Obálková metoda 
1.1 Jako součást zveřejnění nabídky prodeje pozemku stanoví Odbor investic a správy majetku 

přesný termín a místo pro odevzdání nabídek kupní ceny za pozemek. Termín bude stanoven 
v délce minimálně 30 dní od zveřejnění nabídky prodeje pozemku na úřední desce. 

1.2 Při podání nabídky obálkovou metodou bude složena kauce ve výši 10 % z minimální kupní 
ceny schválené usnesením Rady města avšak minimálně 10 000 Kč. V případě, že je 
minimální kupní cena pozemku nižší, než 10 000 Kč, je kauce stanovena ve výši minimální 
kupní ceny pozemku schválené usnesením Rady města. Kauce bude složena na účet u České 
spořitelny 450036-984856329/0800, v.s. 3111. Zájemci vloží své nabídky do obálky 
označené nápisem „NEOTVÍRAT, prodej p.p.č. …… v k.ú. ……. Takto označenou a 
zalepenou obálku odevzdají na podatelnu MÚ Hrádek nad Nisou. V obálce musí být uvedena 
cena, za kterou je uchazeč ochoten pozemkovou parcelu koupit, doklad o zaplacení kauce, 
jméno a adresa uchazeče. 

1.3 Uzavřené obálky zůstávají v podatelně na místě k tomu určeném až do doby stanovení 
termínu otevírání obálek.  

1.4 V návaznosti na termín odevzdání nabídek se bezprostředně uskuteční otevření obálek a 
vyhodnocení nabídek. Termín otevírání obálek bude součástí zveřejnění nabídky prodeje. 
Otevírání obálek bude veřejné a mohou se ho zúčastnit uchazeči, kteří předložili nabídky. 
Otevření obálek a vyhodnocení nabídek zajistí komise složená ze dvou pracovníků Městského 
úřadu a jednoho člena zastupitelstva města. Složení komise určí vedoucí Odboru investic a 
správy majetku města. Výsledek obálkové metody a doporučení kupujícího předloží Odbor 
investic a správy majetku města k projednání Zastupitelstvu města jako součást schválení 
konečného prodeje. 

1.5 Uchazečům, kteří v soutěži neuspějí, bude kauce vrácena po podpisu kupní smlouvy 
s vybraným uchazečem, tj. do 30 dnů po odsouhlasení prodeje zastupitelstvem. 

1.6 Vybranému uchazeči bude kauce odečtena z kupní ceny. Pokud uchazeč s nejvyšší 
nabídkovou cenou odstoupí od koupě pozemkové parcely, kauce bez náhrady propadá ve 
prospěch Města Hrádek nad Nisou a k uzavření smlouvy bude vyzván uchazeč, který se 
umístí na dalším místě. 

1.7 Předloží-li dva a více zájemců stejnou nabídku, která bude zároveň vyhodnocena jako 
nejvyšší, uskuteční se další kolo obálkové metody pouze za účasti zájemců s těmito 
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nejvyššími nabídkami. Minimální přípustná nabídková cena v druhém kole musí dosáhnout 
maximální nabídkové ceny dosažené v kole prvním. 

2 Výjimku z obálkové metody tvoří: 
2.1 pozemky podléhající režimu zákona č. 72/1994 Sb. 
2.2 pozemky s přednostním právem dle článku 6 bodu 3 těchto zásad 
2.3 pozemky, u kterých rozhodne Rada města o jiném způsobu prodeje, a to na základě 

zdůvodnění, které bude obsaženo v důvodové zprávě k usnesení 

3 Přednostní právo k odkoupení pozemku, za předpokladu dodržení §606 občanského 
zákoníku, mají: 

3.1 všechny fyzické a právnické osoby užívající pozemek na základě smluvního vztahu 
s Městem, 

3.2 fyzické a právnické osoby, které vlastní budovy a ostatní objekty na pozemcích pod těmito 
budovami a objekty v soukromém vlastnictví, 

3.3 fyzické a právnické osoby, které vlastní budovu a pozemek bezprostředně souvisí s touto 
budovou, tvořící její nedílnou součást (jsou zde umístěny vstupy do budovy, přípojky 
k budově apod.), 

3.4 společenství vlastníků budov prodaných po jednotlivých bytových jednotkách dle zákona č. 
72/1994 Sb. v platném znění, se kterými bezprostředně souvisejí (např. na sídlištích), 

3.5 spoluvlastníci budovy prodané po jednotlivých bytových jednotkách dle zákona č. 72/1994 
Sb. v platném znění, kdy ze zákona není možné založit společenství vlastníků a pozemky 
související s těmito obytnými budovami, které budou nabídnuty do podílového vlastnictví 
vlastníků jednotek v budově, 

3.6 vlastníci jednotek v domě v případě odkoupení spoluvlastnického podílu na pozemku 
bezprostředně souvisejícím s dotčenou budovou. 

 
Článek 7 

Katalog pozemků 
 

1. Za účelem zkvalitnění nabídky pozemků určených k individuální výstavbě připravuje Odbor 
investic a správy majetku Katalog pozemků. Do Katalogu pozemků jsou zařazovány pozemky 
schválené ke zveřejnění nabídky prodeje. Ke zveřejnění Katalogu pozemků využívá Odbor 
investic a správy majetku webové stránky města a na základě usnesení zastupitelstva města 
případně i další informační prostředky a metody, včetně využití spolupráce s realitními 
kancelářemi. 

2. Konečný prodej pozemků probíhá průběžně na základě zájmu žadatelů s využitím obálkové 
metody. 

 
Článek 8 

Závěrečné ustanovení 
 

1. Zrušují se Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví města Hrádku nad Nisou schválené 
Zastupitelstvem města 22. 2. 2012 usnesením č. 2/39/ZM/12, ve znění změny schválené 
usnesením Zastupitelstva města č. 8/285/ZM/12 ze dne 26. 9. 2012. 

 
 
 
 
 

Mgr. Josef Horinka, v. r.    Pavel Farský, v. r. 
 starosta města                            místostarosta města 


