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ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE 
 
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 (prostřednictvím Veřejné 
soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o koupi pozemků v Průmyslové zóně v Hrádku 
nad Nisou – PZ Hrádek Oldřichovská): 
 

 
• části pozemku p. č. 1673/1 o celkové výměře 13.694 m2, orná půda, v k. ú. Hrádek nad 

Nisou označené dle geometrického plánu č. 1443-161/2016 (vyhotoveného společností 
GEOMETRICKÉ PLÁNY v.o.s., IČO: 48267 945 se sídlem Liberec, Liberec I – Staré 
město, Rumjancevova 696/3, potvrzeného dne 28. 06. 2016 pod číslem PGP-958/2016-505 
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Liberec) jako pozemek 
p. č. 1673/14 o výměře 11.127 m2, orná půda, v k. ú. Hrádek nad Nisou; 

• části pozemku p. č. 1675/4 o celkové výměře 293 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, 
v k. ú. Hrádek nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 1443-161/2016 
(vyhotoveného společností GEOMETRICKÉ PLÁNY v.o.s., IČO: 48267 945 se sídlem 
Liberec, Liberec I – Staré město, Rumjancevova 696/3, potvrzeného dne 28. 06. 2016 pod 
číslem PGP-958/2016-505 Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním 
pracovištěm Liberec) jako pozemek p. č. 1675/9 o výměře 274 m2, ostatní plocha, 
manipulační plocha, v k. ú. Hrádek nad Nisou; 

vše je zapsáno na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální 
pracoviště Liberec; a 

• spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 1/72 k celku na pozemku p. č. 1822 o 
celkové výměře 3 845 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, v k. ú. Hrádek nad Nisou; 

zapsaný na listu vlastnictví č. 2215 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště 
Liberec. 

 
 

Prodej bude uskutečněn na základě nejvhodnější nabídky učiněné ve veřejné soutěži za 
podmínek schválených usnesením Rady města Hrádek nad Nisou č. 13/564/RM/16 ze dne 13. 07. 
2016 a v souladu s usnesením Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou č. 6/143/ZM/16 a 
č. 6/144/ZM/16 ze dne 22. 06. 2016 a které jsou dostupné dálkovým přístupem na internetové 
stránce Města Hrádek nad Nisou – www.hradek.eu -> sekce „podnikatel“ -> podsekce 
„Průmyslové zóny“ a v úředních hodinách v sídle Městského úřadu Hrádek nad Nisou, nejlépe po 
telefonické nebo e-mailové domluvě, viz níže uvedený kontakt – Bližší informace podá: … 
 
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 18. 08. 2016 a do tohoto termínu také podat své nabídky na podatelnu 
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Bližší informace podá: Jiří Timulák | telefon (mob.): +420 725 744 549 | e-mail: tajemnik@muhradek.cz 

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. 13/564/RM/16 ze dne 13. 
07. 2016 a je v souladu s výše uvedenými usneseními Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou. 
 
 
Bližší informace podá:  
Jiří Timulák  | telefon (mob.): +420 725 744 549 | e-mail: tajemnik@muhradek.cz 
 
 
Orientační grafické vyobrazení, viz Příloha č. 1 – obrázek č. 1 tohoto záměru (strana 3.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Bližší informace podá: Jiří Timulák | telefon (mob.): +420 725 744 549 | e-mail: tajemnik@muhradek.cz 

Příloha č. 1  - obrázek č. 1:  
 

Orientační zákres parcely 1673/1 a 1675/4 a 1822 v průmyslové zóně označované jako PZ Hrádek Oldřichovská 

 

 

Spoluvlastnický podíl města na 
pozemku p. č. 1822 (1/36), prodávaný 
podíl 1/72  
 

Pozemek p. č. 1675/4 – 293 m2 
Prodávaná část pozemku 274 m2 

Pozemek p. č. 1673/1 – 13 694 m2 
Prodávaná část pozemku 11 127 m2 


