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Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti – pozemku v lokalitě  

Pod Ovčím kopcem 
 

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

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr1 prodat nemovitost:  

POZEMEK p. č. 609/3, zahrada, o výměře 798 m2 

(pozemek oddělen z pozemku p.č. 609 na základě geometrického plánu č. 617-99/2020 ze dne 

21.5.2020)  v k. ú. Donín u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou a tak je zapsáno na listu 

vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, formou 

prodeje „OBÁLKOVOU METODOU“, za následujících podmínek a informací: 

 

A. MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ CENA je 2.516 Kč/m2 včetně DPH. 

B. ÚČEL: předpoklad výstavby rodinného domu (RD). 

C. UPOZORNĚNÍ PRO BUDOUCÍ VÝSTAVBU:  

Upozorňujeme budoucí majitele, že pro zahájení výstavby rodinného domu musí projektová 

dokumentace akceptovat doporučení z geologického vyhodnocení prací na pozemcích „Pod Ovčím 

kopcem“2, neboť výše uvedený pozemek je součástí zemních úprav realizovaných v dané lokalitě 

před prodejem. Zemní těleso je navezeno a hutněno s požadavkem na stabilitu a únosnost v horní 

partií na minimálně Edef,2 = 60MPa a základními doporučeními jsou:  

a) rodinné domy budou založeny na proarmovanou základovou desku, kdy přebírka každé 

základové spáry bude provedena geologem; 

b) rodinné domy budou napojeny na veřejný vodovod a městskou kanalizaci; 

c) likvidace srážkových vod u jednotlivých objektů bude řešena jejich akumulací, nevyužitá 

srážková voda bude odvedena do odvodňovacího zářezu vybudovaného podél pozemku 

p.č.608/1. 

D. OSTATNÍ K POZEMKU:  

1. Zasíťování pozemku: 

a) na hranicích pozemku je osazena plynová přípojka (sdružený pilířek s HUP) a s ní souvisí 

i nájemní vztah města o nájmu plynárenského zařízení GasNet s.r.o. za účelem provozování 

STL plynovodu a přípojek pro jednotlivé pozemky v lokalitě. [nebo pro staré přípojky] 

Budoucí rodinný dům bude připojitelný na plyn – na hranicích pozemku je osazena plynová 

přípojka (sdružený pilířek s HUP). 

b) na hranicích pozemku realizována elektrická přípojka NN sítě (elektropilířek – HDS, 

3x25A) a pozemek je zatížen věcným břemenem pro ČEZ Distribuci a.s.; 

c) na pozemek je přivedena vodovodní a kanalizační přípojka (vč. vodoměrné šachty), která 

je součástí převodu na nového majitele.  Pozemek může být zatížen věcným břemenem 

vodovodu a kanalizace (ochranné pásmo hlavního řadu) pro SVS a.s., kdy je aktuálně 

v rámci přípravy lokality zapracováváno a probíhá zapsání věcného břemene. 

2. Zařazení pozemku dle ÚP: bydlení městské a příměstské. 

 
1 Schválený a zveřejněný záměr obce prodat část obecní nemovitost nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy, veřejnou soutěž o nejvhodnější 
nabídku, ani o veřejný příslib podle občanského zákoníku, proto nezavazuje obec k odprodeji pozemku. 
2 Geologické vyhodnocení prací na pozemcích v lokalitě Pod Ovčím kopcem je dostupné a více informací podá osoba, viz závěr dokumentu. 
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E. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI PODÁVANÉ NABÍDKY – nabídka: 

1. bude podána listinné formě, v uzavřené obálce a zřetelně označena:  

„NEOTVÍRAT – prodej pozemku p. č. 609/3 v k. ú. Donín u Hrádku nad Nisou“, 

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

nemovitosti, tj. údaj cena/m2, 

3. musí obsahovat identifikační údaje zájemce:  

a) u fyzické osoby tj.: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, datum narození a podpis; 

b) u právnické osoby tj.: název, sídlo, identifikační číslo osoby, jméno a příjmení osoby 

oprávněné ji zastupovat a podpis oprávněné osoby; 

c) dále pak telefonní spojení nebo e-mailovou adresu, na kterou lze zájemce kontaktovat, 

a v případě jednání v zastoupení bude nabídka obsahovat i doklad o pověření k zastoupení 

např.: plná moc apod., 

4. bude muset být datována a podepsána, 

5. bude muset být čitelná, nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly vzbuzovat 

pochybnost o jejím obsahu. 

F. OSTATNÍ INFORMACE: 

1. 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, a to 

nejpozději do: 

23. května 2022 do 12.00 hodin. 

2. Obálky budou otevřeny veřejně dne 23. května 2022 v 15:30 hodin ve velké zasedací 

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

73 463 34 Hrádek nad Nisou.  

3. Prodej je uskutečněn v souladu se „Zásadami prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek 

nad Nisou“ schválenými Zastupitelstvem města dne 24. 6. 2020 usnesením č. 04/073/ZM/20. 

Zásadami je stanoven obecný proces a podmínky prodeje.  

4. Způsob výběru/posouzení: Město Hrádek nad Nisou je oprávněno vybrat nabídku, která mu 

nejlépe vyhovuje. Při výběru bude pozemková parcela prodána zájemci, který splní 

podmínky zveřejnění a nabídne nejvyšší cenu na základě obálkové metody. V případě 

odstoupení od koupi (do doby uzavření smlouvy) může být k uzavření smlouvy vyzván 

zájemce, který se umístil na dalším místě v pořadí. 

5. Město Hrádek nad Nisou si výslovně vyhrazuje, že může podmínky uveřejnění měnit nebo 

zrušit. Změna podmínek bude uveřejněna způsobem stejným jako uveřejnění tohoto záměru, 

zrušení pak může být provedeno rozhodnutím příslušného orgánu města. Dále si také 

vyhrazuje, že může odmítnout všechny předložené nabídky. 

6. Nabídka doručená po uplynutí lhůty pro podání nabídek (viz výše) nebude posuzována, 

stejně jako nabídka nesplňující výše uvedené požadavky. 

7. Uveřejněný záměr prodeje nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených 

s podáním vyjádření či podáním nabídky. 

8. Město Hrádek nad Nisou - Městský úřad v Hrádku nad Nisou zpracovává, jako správce, 

osobní údaje v souladu s právními předpisy3.  

 
3 Správce zpracovává, dle příslušných ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, osobní 
údaje v nezbytně nutném rozsahu na základě právních důvodů, pro záměr prodeje a prodej nemovitostí zejména: a) zpracování je nezbytné 
pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto 
subjektu údajů, b) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, c) zpracování je nezbytné pro splnění 
úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, d) zpracování je nezbytné pro účely 
oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a 
svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. (např.: úkony směřující k uzavření smlouvy atd., pro potřebu kontrolního, 
správního, registračního nebo jiného řízení, vyplývajícího z přenesené a samostatné působnosti, jsou osobní údaje zpracovány, v souladu 
s příslušnými právními předpisy). Více informací o zpracování osobních údajů správce údajů lze nalézt na internetovém odkazu: 
www.hradek.eu - sekce Městský úřad – GDPR). 

http://www.hradek.eu/
http://www.hradek.eu/index.aspx?rub=585
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9. Pozemky jsou volně přístupné, a proto nebude organizována prohlídka prodávané 

nemovitosti. 

10. Součástí tohoto záměru prodeje je dále uvedené grafické vyjádření předmětu prodeje. 

 
Obrázek 1: situace - schématický zákres pozemku p.č. 609/3 v katastrální mapě – rozdělení dle GP 

 

 
Obrázek 2: schématický zákres pozemku p.č. 609/3 v katastrální mapě 

 
Zdroj: GIS Městský úřad Hrádek nad Nisou 

 

Tento záměr byl schválen Radou města Hrádek nad Nisou usnesením č. 8/231/RM/22. 

 

 

 

 

 

Mgr. Josef Horinka  

starosta města 

Zpracoval a bližší informace podá: 

Miroslava Karlíková 

Tel: +420 482 411 465 | Mob.: +420 725 345 944 | E-mail: karlikova@muhradek.cz 
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