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Vyhlašovatelé:  

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, 
 

uveřejňují 
 

DOTAZY, UPŘESNĚNÍ A OPRAVY PODMÍNEK VEŘEJNÉ SOUTĚŽE 
II. 

 
V rámci zveřejněného prodeje pozemků v Průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou – PZ NISA3POINT 
prostřednictvím veřejné soutěže, které je realizována společně s dalším subjektem ve společném zájmu a 
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“ uveřejňujeme odpovědi na dotazy, opravy a upřesnění PODMÍNEK PRODEJE: 
 
Na základě dotazů, vnesených na organizátora veřejné soutěže a na město Hrádek nad Nisou, 
známými potenciálními navrhovateli, činí vyhlašovatelé soutěže toto doplnění: 

A) Přesný harmonogram postupu suspendování (vzdání se) předkupního práva váznoucího na 
pozemcích města Hrádek nad Nisou (označené na straně 5 podmínek prodeje):  

(i) Poté, co bude, v souladu s podmínkami prodeje hodnotící komisí vybraná, nabídka 
schválena k prodeji v zastupitelstvu města, postoupí město Hrádek nad Nisou Ministerstvu 
průmyslu a obchodu České republiky (MPO) a Agentuře Czech Invest (ACI) k posouzení 
návrh (záměr) vybraného navrhovatele k vyjádření, zda splňuje podmínky pro suspendování 
(vzdání se) předkupního práva váznoucího na pozemcích města.  

(ii) MPO a ACI vydají stanovisko zpravidla do třiceti (30) dnů ode dne doručení záměru.  

(iii) M ěsto Hrádek nad Nisou, obratem po doručení stanoviska MPO a ACI, předá 
stanovisko Pozemkovému úřadu,  

(iv) který, zpravidla do třiceti (30) dnů ode dne doručení stanoviska, rozhodne 
o suspendování práva a takové písemné jednání opět doručí městu Hrádek nad Nisou.  

(v) Město Hrádek nad Nisou písemné vzdání se předkupního práva přiloží k podepsané 
smlouvě, případně obratem doručí k příslušnému řízení o povolení vkladu příslušnému 
katastrálnímu pracovišti. 

(vi) postup pro vlastní a konečné vymazání předkupního práva, označeného na straně 5 
podmínek prodeje, je možné upravit samostatnou dohodou nového vlastníka pozemků 
s Pozemkovým úřadem České republiky, a to po přechodu vlastnického práva k pozemkům 
města na vybraného navrhovatele. 
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B) Postup vyhlašovatelů pro případ vis major, která znemožní, anebo značně ztíží, plnění na 
smlouvu:  

pro případ, že by se při plnění na smlouvu objevily okolnosti mimo kontrolu některé 
smluvní strany, které by bránily při plnění na kupní smlouvu, potom by byl aktivován 
mechanismus ujednaný v článku 46 a následujících smlouvy, kterým by došlo ke změně 
smlouvy, případně k jejímu skončení. Podmínkou dohody o změně, anebo skončení smlouvy 
vždy bude rozhodnutí zastupitelstva. 

 

C) Nákup pozemků města Hrádku nad Nisou developerem (viz poznámka na straně 8 v článku 
7, písmenu D:  

pro zamezení spekulativního obchodu s pozemky města, dříve vlastněnými státem, není 
možné, aby neexistoval záměr investiční výstavby na pozemcích města. Ze soutěže nebude 
vyřazen takový záměr, který bude představovat společný postup developera a jeho 
zákazníka k provedení investiční výstavby. Pouhá koupě pozemku za účelem dalšího 
prodeje, anebo nájmu, bez záměru investiční výstavby, je tudíž nepřípustná. Budoucí záměr 
navrhovatele provést investiční záměr byť pro jiného, který bude budoucí stavbu provozovat 
při naplnění podmínek pro zrušení předkupního práva, označeného na straně 5 podmínek 
prodeje, je přípustný. 

 

Následně bude v týdnu od 12. září 2016 (nejdéle však do 20. září 2016) uveřejněna odpověď na otázku 
Přesného postupu placení podle smlouvy s ohledem na daňové aspekty. 

 
 
 
 
 
Ing. Pavel Ouhrabka v. r.  Mgr. Josef Horinka v. r., starosta města 
 
 
Zpracoval:   
Právní kancelář SPOLAK & Ji ří Timulák  | telefon (GSM): +420 485 411 403 (725 744 549) | e-mail: 
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