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Zveřejnění záměru prodeje 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 prodat nemovitost: pozemek 

p.č. 981/18, zahrada, o výměře 764 m2 (pozemek oddělen z pozemek p.č. 981/1 na základě 

geometrického plánu č. 1649-80/2020 ze dne 23.3.2020) v k. ú. Hrádek nad Nisou, který je 

zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální 

pracoviště Liberec, formou prodeje „obálkovou metodou“ a následně formou „mini aukce“ 

za následujících podmínek a informací: 

A. Minimální požadovaná cena je 888 285 Kč (k ceně bude připočtena zákonná sazba 

DPH)  

B. Ostatní informace k prodeji nemovitosti: 

1. Pozemek je zatížen věcnými břemeny vyznačenými geometrickými plány č. 1034-

5/2009 a č. 1068-1388/2009. 

2. Prodej je uskutečněn bez použití „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek 

nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 27. 3. 2019 

usnesením č. 03/056/ZM/19  

3. Pro prodej formou obálkové metody a násl. je tímto stanoven požadavek zaplatit 

jistotu ve výši 88 829 Kč, před podáním nabídky, další informace viz článek C. a D. 

tohoto zveřejnění.  

C. Náležitosti podávané nabídky – nabídka bude: 

1. podána v uzavřené obálce a zřetelně označena: „NEOTVÍRAT – prodej pozemku p. 

č. 981/18 v k. ú. Hrádek nad Nisou“. 

2. obsahovat údaj o nejvyšší ceně, kterou je zájemce ochoten zaplatit za m2, tj. údaj 

cena/m2 . 

3. obsahovat doklad o zaplacení jistoty ve výši 88 829 Kč, jistota bude složena na účet u 

České spořitelny č. ú.: 450036-984856329/0800, v. s. 3111. 

4. obsahovat identifikační údaje zájemce, tj. jméno a příjemní (název), adresa trvalého 

bydliště (sídlo), podpis zájemce (podpis oprávněné osoby jednat za zájemce), dále pak 

telefon, případně e-mailová adresa, na kterou lze zájemce kontaktovat. 

D. Ostatní informace: 

i. Obálková metoda: 

1. Obálky budou otevřeny veřejně dne 3. srpna 2020 v 15:20 hodin ve velké zasedací 

místnosti, č. dveří 37. 2 NP, v budově Městského úřadu Hrádek nad Nisou, Horní 

náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou.  

ii. Mini-aukce: 

2. Tato forma prodeje bude následovat po otevření obálek, kdy bude 5 zájemců, kteří 

předložili nabídky s nejvyššími nabídkovými cenami, pozváno k jednání na tzv. „mini-aukci“. 

Tu pořádá městský úřad za přítomnosti svého právního zástupce. 

3. Nejnižší možné podání v rámci jednání (mini-aukce) bude činit nejvyšší nabídková cena, která 

byla účastníkem v nabídce předložena.  

4. Účastníci jednání budou zástupcem obce vyzváni, zda chtějí předložit vyšší podání (příhoz). 

Jednání bude probíhat, pokud účastníci činí vyšší podání. Nebude-li přes dvojí výzvu a 



  Zveřejnění záměru prodeje 

 

 

Bližší informace podá Monika Bartošová, referent odboru OIaSM   - 2 - 
Telefon: +420 482 411 461| E-mail: bartosova@muhradek.cz 

prohlášení zástupce obce učiněno vyšší podání, oznámí zástupce obce ještě jednou poslední 

podání a po třetí výzvě sdělí, který účastník učinil nejvyšší podání a jehož nabídka bude jako 

nejvyšší předložena k projednání zastupitelstvu města (dále jako ZM). 

5. Minimální příhoz (další podání) činí 10 000 Kč. 
6. V případě, že nebudou učiněna žádná podání, bude k projednání ZM předložena 

nejvyšší nabídka obálkové metody. 

7. Pokud vítěz „mini aukce“ po projednání v ZM kupní smlouvu neuzavře, bude záměr 

zveřejněn s novými podmínkami. 

iii. Závěrečné informace: 

8. Pozemková parcela bude prodána zájemci, který splní veškeré podmínky zveřejnění a 

nabídne nejvyšší cenu. 

9. Zájemcům, kteří v soutěži neuspějí, bude jistota vrácena. Vybranému zájemci bude 

jistota odečtena z kupní ceny. Pokud zájemce s nejvyšší nabídnutou cenou odstoupí od 

koupi pozemkové parcely, jistota bez náhrady propadá ve prospěch Města Hrádek nad 

Nisou.  

10. Tento záměr byl schválen Radou města dne 17. 6. 2020 usnesením č. 16/451/RM/20. 

11. 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 3. srpna 2020 do 12.00 hodin. 

 

 

 

Obrázek: schématický zákres v katastrální mapě 

 

 
Zdroj: GIS Městský úřad Hrádek nad Nisou 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Josef Horinka v.r. 

starosta města 

 

 

 

 
Za správnost: 096962  
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