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Zveřejnění záměru pronájmu nemovitosti –pozemku 
 

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

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout nemovitost: pozemky p. č. 

115, trvalý travní porost, o výměře 3 685 m2, p. č. 118, trvalý travní porost, o výměře 1 438 

m2, p. č. 129, orná půda, o výměře 7 455 m2 a p. č. 130, trvalý travní porost, o výměře 2 511 

m2 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 účelem 

sekání trávy. 

A. Požadovaná cena je 0,1 Kč/m2 /rok. 

B. Ostatní informace k pronájmu nemovitosti: 

1. Pronájem je v souladu s „Ceníkem nájemného za pronájem pozemku“, schváleného 

Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/13, na dobu určitou 5-ti let, se 

splatností vždy do 31.5. kalendářního roku. 

C. Ostatní informace: 

1. Tento záměr byl schválen Radou města dne 19. 2. 2020 usnesením č. 6/112/RM/20. 

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 30. března 2020 do 12.00 hodin. 

 

Obrázek: schématický zákres v katastrální mapě 

 
                                                                                                                                         Zdroj: GIS Městský úřad Hrádek nad Nisou 
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