
MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU 
Odbor investic a správy majetku 

Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou 

Tel.: 482 411 400, fax: 482 411 499 
 

Bližší informace podá Monika Bartošová, referent odboru OIaSM 

Telefon: +420 482 411 461 

e-mail: bartosova@muhradek.cz 

 
č.j.: OIASM-1919/2018-BAM  Hrádek nad Nisou, 8.3.2018 

Město Hrádek nad Nisou zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, záměr prodat pozemek p.č. 3335, ostatní plocha, o výměře 253 m2 (pozemek 

oddělen ze st. pozemku č. 181/2 dle geometrického plánu č. 635-5/2018 ze dne 25.1.2018) v k.ú. Václavice u 

Hrádku nad Nisou, který je zapsán na listu vlastnictví č.1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální 

pracoviště Liberec, za minimální cenu 242 Kč/m2 s DPH, formou obálkové metody, dle „Zásad prodeje 

pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 

16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.  

Prodej bude uskutečněn obálkovou metodou, v obálce bude uvedena: 

 cena, kterou je uchazeč ochoten zaplatit a to cena/m2 

 doklad o zaplacení jistoty ve výši 10 000 Kč, jistota bude složena na účet u České spořitelny 

č.ú. 450036-984856329/0800, v.s. 3111. 

 jméno, adresa trvalého bydliště, telefon případně e-mailová adresa uchazeče 

 podpis uchazeče 

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky na podatelnu Městského úřadu Hrádek nad 

Nisou nebo písemně na adresu MÚ Hrádek nad Nisou (Horní náměstí 73, 463 34  Hrádek nad Nisou) nejpozději 

do 11. dubna 2018 do 12.00 hodin, obálka bude zřetelně označena „NEOTVÍRAT – prodej pozemku 

p.č. 3335 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou“. 

Obálky budou otevřeny dne 11. dubna 2018 v 16:00 hodin v malé zasedací místnosti, č. dveří 15. 1 NP, 

v budově Městského úřadu Hrádek nad Nisou. Otevření obálek se mohou zúčastnit uchazeči, kteří 

předložili nabídky. 

Pozemková parcela bude prodána uchazeči, který nabídne nejvyšší cenu. Uchazečům, kteří v soutěži neuspějí, 

bude jistota vrácena. Vybranému uchazeči bude jistota odečtena z kupní ceny. Pokud uchazeč s nejvyšší 

nabídnutou cenou odstoupí od koupi pozemkové parcely, jistota bez náhrady propadá ve prospěch Města Hrádek 

nad Nisou a k uzavření smlouvy bude vyzván uchazeč, který se umístil na druhém místě. 

Tento záměr byl schválen Radou města dne 6.12.2017 usnesením č. 20/987/RM/17. 

 

Mgr. Josef Horinka v.r. 

starosta města  

Vyvěšeno na úřední desku dne: 9. března 2018 

Sejmuto z úřední desky dne: 11. dubna 2018 


