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ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE 
 
ZÁMĚR PRODEJE – UZAVŘENÍ SMLOUVY O KOUPI POZEMKŮ 

Město Hrádek nad Nisou v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodeje – uzavření smlouvy o 
koupi (prostřednictvím Veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o koupi 
pozemků v Průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou – PZ NISA3POINT) pozemků: 

 

• p. č. 354/1, orná půda, o výměře 9 774 m2, 

• p. č. 354/7, orná půda, o výměře 14 211 m2, 

• p. č. 354/10, orná půda, o výměře 2 857 m2. 

vše v katastrálním území Oldřichov na Hranicích (v obci Hrádek nad Nisou), zapsáno na listu 
vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec. 

za minimální cenu 400 Kč/m2 bez DPH a dle podmínek veřejné soutěže. 
 

Prodej bude uskutečněn na základě nejvhodnější nabídky učiněné ve veřejné soutěži za 
podmínek schválených usnesením Rady města Hrádek nad Nisou č. 14/601/RM/16 ze dne 3. srpna. 
2016 a v souladu s usnesením Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou č. 1M/05/ZM/16 a 
č. 1M/06/ZM/16 ze dne 20. července. 2016. 
 
Záměr prodeje, resp. veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o koupi pozemků 
v Průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou – PZ NISA3POINT (dále také jako VS), je realizována 
společně s dalším subjektem ve společném zájmu za podmínek stanovených v samostatném 
dokumentu: „Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o koupi pozemků 
v Průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou – PZ NISA3POINT a podmínky prodeje“ (dále také jako 
Podmínky VS), kdy je vlastní veřejná soutěž zajišťována organizátorem veřejné soutěže. 
 
Vyhlašovatelé VS:  

Město Hrádek nad Nisou, zastoupené Josefem Horinkou – starostou města, se sídlem: Horní 
náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854 a Ing. Pavel Ouhrabka, Voroněžská 217/5, 
460 01 Liberec. 
 
Organizátor VS:  

spol. REALING CZ s.r.o., se sídlem Liberec 1, Voroněžská 144/20, PSČ 460 01, IČ 273 17 412, 
právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem 
oddíl C, vložka 24050, a to na základě smlouvy uzavřené s vyhlašovateli. Organizátor poskytuje 
další informace a podklady v souladu s podmínkami a kontakt na organizátora je uveden dále 
v tomto zveřejnění (viz bod 3.). 
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Některé vybrané informace o předmětu a podmínkách VS:  

1. Předmětem prodeje je společný prodej části pozemků ve vlastnictví města a části pozemků ve 
vlastnictví jiné osoby za podmínek daných veřejnou soutěží (více o podmínkách viz bod 2.): 

a) vlastník město Hrádek nad Nisou – pozemky v k.ú. Oldřichov na Hranicích, a to: 

• p.č. 354/1, 354/7 a 354/10* 

o celkové evidované výměře 26.842m2.  

* Uvedené pozemky jsou zatíženy věcným předkupním právem ve prospěch Státního pozemkového 
úřadu, kdy vlastník Město Hrádek nad Nisou vyjednává vzdání se tohoto práva a jeho výmazu. 
 

Na uvedené pozemky se vztahuje zveřejnění tohoto záměru. 
 

b) vlastník Ing. Pavel Ouhrabka – pozemky v k.ú. Oldřichov na Hranicích, a to: 
• p.p.č. 354/2  – ze stávající p.č. 354/2 vznikne na základě  GP s ohledem na závazek dle  

odst.3.2. b) oddělením p.č. 354/15* 
• p.p.č. 354/3 
• p.p.č. 354/15  – vznikne na základě GP s ohledem na závazek dle odst. 3.2. b), oddělením  

ze stávající  p.č. 354/2* 
• p.p.č. 359/1  
• p.p.č. 359/2  – dotčeno závazkem dle odst. 3.2 a2) – kořenová čistička 
• p.p.č. 359/3  
• p.p.č. 359/4 
• p.p.č.  378/1  – vznikne na základě GP s ohledem na závazek dle odst. 3.2. b), rozdělením 

stávající p.č. 378* 
• p.p.č. 378/2  – vznikne na základě GP s ohledem na závazek dle odst. 3.2. b), rozdělením  

stávající p.č.  z p.č.378* 
• p.p.č.  382/3  – vznikne oddělením  ze stávající  p.č. 382/1 dle GP s ohledem na závazek  

dle odst. 3.2. b)* 

o celkové evidované výměře 78.240m2. 

* Uvedené pozemky jsou parcely v rozsahu po vložení GP do katastru nemovitostí. GP je 
geometrický plán na oddělení pozemků „zelený pás“  zpracovaný GEODET CZ s.r.o. pod č.p. 137-
29/2007 ověřený 7.2.2007 oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Janem Čermákem a 
odsouhlasený Katastrálním úřadem dne 23.2.2007 pod č. 242/2007. 
 
Pozemky soukromého vlastníka, na které se zveřejnění tohoto záměru nevztahuje, a výše uvedené 

informace mají v tomto zveřejnění pouze informativní charakter. 
 

2. Informace o podmínkách veřejné soutěže jsou jako základní informace uvedeny v textové části 
dokumenty Podmínky VS a jsou dostupné dálkovým přístupem (v elektronické podobě) na 
internetové stránce Města Hrádek nad Nisou – www.hradek.eu -> sekce „podnikatel“ -> 
podsekce „Průmyslové zóny“ | Přímý link: http://www.hradek.eu/index.aspx?rub=519  

3. Informace podá organizátor VS, včetně možnosti zažádání si o další podklady a doklady 
v souladu s podmínkami VS. Zájemci (navrhovatelé) jsou oprávněni směřovat své technicko – 
administrativní dotazy k Organizátorovi VS výlučně prostřednictvím telefonní linky +420 
485 100 659, nebo mobil: +420 602 578 588, a to v provozní době od 9.00 do 16.00 hod. 
v pracovních dnech, nebo prostřednictvím e-mailu na adresu: ouhrabka@realing.cz. Informace 
jsou také uveřejněny na samostatných internetových stránkách: www.nisa3point.cz. 
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4. Obálky s nabídkami budou otevřeny dle podmínek veřejné soutěže. 

5. Pozemkové parcely budou prodány uchazeči, jehož nabídka bude vyhodnocena jako 
nejvhodnější ve veřejné soutěži. 

 
Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit písemně na adresu: Městský úřad Hrádek nad Nisou, 
Horní náměstí 73, 463 34, Hrádek nad Nisou, nejpozději do termínu stanoveného dle podmínek 

veřejné soutěže – tedy do 30. 09. 2016 a do tohoto termínu také podat své nabídky na podatelnu 
Městského úřadu Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34, Hrádek nad Nisou v souladu 
s podmínkami veřejné soutěže. 
 
Tento záměr byl schválen Radou města Hrádek nad Nisou usnesením č. 14/601/RM/16 ze dne 03. 
08. 2016 a je v souladu s výše uvedenými usneseními Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou. 
Zveřejněním záměru na úřední desce je vyhlášena veřejná soutěž. 
 
 
Základní informace podá také:  
Jiří Timulák  | telefon (GSM): +420 485 411 403 (725 744 549) | e-mail: tajemnik@muhradek.cz 
 
Orientační grafické vyobrazení, viz Příloha č. 1 – obrázek č. 1 tohoto záměru (strana 4.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horinka v. r. 
starosta města 

 
 
Vyvěšeno na úřední desku dne: _______________ 2016 
 
 
Sejmuto z úřední desky dne:  _______________ 2016 

Ve stejném termínu zveřejněno v elektronické podobě umožňující dálkový přístup. 
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Příloha č. 1  - obrázek č. 1:  
 
Orientační zákres v katastrální mapě - pozemky města p. č. 354/1, 354/7 a 354/10 v průmyslové zóně označované jako 
PZ NISA3POINT. 
 

 

Prodávané pozemky 
soukromého vlastníka 

Prodávané pozemky města 

Směr: Polská republika 
- mezinárodní silnice I/35 
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