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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 
 

UPŘESNĚNÍ A OPRAVY PODMÍNEK VEŘEJNÉ SOUTĚŽE I. 
 
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 opravy a doplnění PODMÍNEK PRODEJE: 
 
 
1) Informace k dokumentu - Záměr prodeje – uzavření smlouvy o koupi pozemků, zveřejněného 
pod č.j.: KÚ-4962/2016-TIJ 
 
Identifikace doplnění / změny či opravy – popis: 
Strana 2., bod 1. písmeno b) vlastník Ing. Pavel Ouhrabka… -> doplnění informace: 
 
Text v tomto bodě má informativní charakter. Aktuální závazky na těchto pozemcích jsou uvedené 
v podmínkách prodeje (dokument: Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o koupi 
pozemků v Průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou PZ NISA3POINT a PODMÍNKY PRODEJE). 
 
 
2) Informace k dokumentu - Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o koupi 
pozemků v Průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou PZ NISA3POINT a PODMÍNKY PRODEJE 
 
Identifikace doplnění / změny či opravy – popis: 
Strana 4. kapitola 3., viz níže uvedené staré a nové znění. Jedná se o formální chybu přepisu a 
kopírování dat. 
 
Původní znění: 
K prodeji jsou zamýšleny všechny shora označené pozemky města Hrádek nad Nisou, dále pozemky 
p. p. č. 354/3, p. p. č. 359/1, p. p. č. 359/2, p. p. č. 259/3 a p. p. č. 259/4 Ing. Pavla Ohrabky a dále nově 
vzniknuvší pozemky, vzniklé oddělením podle geometrického plánu č. 137-29/2007, vyhotoveného 
společností GEODET CZ s.r.o., IČO 254 11 829, se sídlem Liberec, Liberec I-Staré Město, Svojsíkova 
849/7, PSČ 460 01, ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Janem Čermákem, 
opatřeného souhlasem Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrálního pracoviště Liberec, pod č. 
242/2007 ze dne 23. února 2007, konkrétně pozemky: 
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Správné znění: 
K prodeji jsou zamýšleny všechny shora označené pozemky města Hrádek nad Nisou, dále pozemky 
p. p. č. 354/3, p. p. č. 359/1, p. p. č. 359/2, p. p. č. 359/3 a p. p. č. 359/4 Ing. Pavla Ohrabky a dále nově 
vzniknuvší pozemky, vzniklé oddělením podle geometrického plánu č. 137-29/2007, vyhotoveného 
společností GEODET CZ s.r.o., IČO 254 11 829, se sídlem Liberec, Liberec I-Staré Město, Svojsíkova 
849/7, PSČ 460 01, ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Janem Čermákem, 
opatřeného souhlasem Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrálního pracoviště Liberec, pod č. 
242/2007 ze dne 23. února 2007, konkrétně pozemky: 
 
 
3) Informace k dokumentu - Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o koupi 
pozemků v Průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou PZ NISA3POINT a PODMÍNKY PRODEJE 
 
Identifikace doplnění / změny či opravy – popis: 
Strana 4. kapitola 4., viz níže uvedené staré a nové znění. Jedná se o formální chybu přepisu a 
kopírování dat. 
 
Původní znění: 
Na nemovitostech p. p. č. 354/1 – orná půda o výměře 9 774 m2, p. p. č. 354/7 – orná půda o výměře 9 
744 m2, a p. p. č. 354/10 – orná půda o výměře 9 744 m2, umístěné v katastrálním území Oldřichov na 
Hranicích a obci Hrádek nad Nisou, zapsaných na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro 
Liberecký kraj, katastrálního pracoviště Liberec, váznou v současné době tato věcná práva (nemovité 
věci): 
 
Správné znění: 
Na nemovitostech p. p. č. 354/1 – orná půda o výměře 9 774 m2, p. p. č. 354/7 – orná půda o výměře 14 
211 m2, a p. p. č. 354/10 – orná půda o výměře 2 857 m2, umístěné v katastrálním území Oldřichov na 
Hranicích a obci Hrádek nad Nisou, zapsaných na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro 
Liberecký kraj, katastrálního pracoviště Liberec, váznou v současné době tato věcná práva (nemovité 
věci): 
 
 
4) Informace k dokumentu - Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o koupi 
pozemků v Průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou PZ NISA3POINT a PODMÍNKY PRODEJE 
 
Identifikace doplnění / změny či opravy – popis: 
Strana 8. kapitola 7., bod 7.1, písmeno E Cenová nabídka -> doplnění informace: 
 
Text podmínek obsahuje: „Cenová nabídka obsahuje návrh ceny bez platné daně z přidané hodnoty 
(bude připočítána),…“. Tímto vyjádřením je myšleno, že ke kupní ceně bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v souladu s platnou legislativou, a to ceny pozemků, kde je to zákonem určeno (pozemky 
města). 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Ouhrabka v. r.  Mgr. Josef Horinka v. r., starosta města 
 
Zpracoval:   
Jiří Timulák  | telefon (GSM): +420 485 411 403 (725 744 549) | e-mail: tajemnik@muhradek.cz 
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