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Zveřejnění záměru směny nemovitostí – pozemků 
 

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

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr směnit nemovitost: pozemek p.č.  
663/4, ostatní plocha, o výměře 44 m2  z celkových 3 476 m2, p.č. 648/4 – ostatní plocha, o výměře 

16 m2 z celkových 534 m2, p.č. 27/2 – ostatní plocha, o výměře 19 m2 (pozemek p.č. 663/4 oddělen 

z pozemku p.č. 663/1, pozemek p.č. 648/4 oddělen z pozemku p.č. 648/1 a pozemek p.č. 27/2 oddělen 

z pozemku p.č. 27, vše  geometrickým plánem č. 584-135/2018 ze dne 16.8.2018) vše v k. ú. Donín 

u Hrádku nad Nisou, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro 

Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, za pozemek p.č. 3/3 - ostatní plocha, komunikace, 

o výměře 35 m2 z celkových 285 m2 (pozemek p.č. 3/3 oddělen z pozemku p.č. 3 geometrickým 

plánem č. 584-135/2018 ze dne 16.8.2018) v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, který je zapsán na 

listu vlastnictví č. 513 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště 

Liberec za účelem narovnání majetkoprávních vztahů a za následujících podmínek a 

informací: 

A. Cena je vzájemně započitatelná dle dohody obou stran, kdy náklady na vypracovaný 

geometrický plán budou účastníci hradit rovným dílem. 

B. Ostatní informace k prodeji nemovitosti: 

1. Pozemky jsou zatíženy infrastrukturou avšak nezapsanou v katastru nemovitostí jako věcné 

břemeno. 

2. Směna je v souladu se „Zásadami prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad 

Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16. 12. 2015 usnesením 

č. 11/238/ZM/15 umístěných na webových stránkách Města Hrádek nad Nisou. 

Zásadami je stanoven proces a podmínky prodeje.  

C. Ostatní informace: 

1. Tento záměr byl schválen Radou města dne 7 11. 2018 usnesením č. 18/834/RM/18. 

2. Zájemci mohou k tomuto záměru podat své vyjádření a své nabídky podáním na 

podatelnu Městského úřadu Hrádek nad Nisou nebo písemně zaslat na adresu 

Městský úřad Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, 

nejpozději do 28. prosince 2018 do 12.00 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Zveřejnění záměru prodeje 
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Obrázek: schématický zákres v katastrální mapě 

 

 

 
 

Zdroj: GIS Městský úřad Hrádek nad Nisou 
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