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Nové Město pod Smrkem 01.04.2021 

 

 
OZNÁMENÍ 

č. 08/2021 
o záměru prodeje nemovitých věcí ve vlastnictví města 

 (staveb a pozemků) 

 
Město Nové Město pod Smrkem, podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje 
tímto oznámením záměr prodeje těchto nemovitých věcí z majetku města: 

 
 
 

v k. ú.  Nové Město pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem, část obce Nové Město pod 
Smrkem, okres Liberec: 
  
 části parcely č. 154, ostatní plocha, o výměře cca 400 m2 
 (Smlouva o smlouvě budoucí) 

  
  parcely č. 393, zahrada, o výměře  263 m2 
  parcely č. 2513/4, zahrada, o výměře 102  m2 
 
 
 
 
v k. ú.  Hajniště pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem, část obce Hajniště pod 
Smrkem, okres Liberec: 
   

parcely č. 531,  ostatní plocha,  o výměře   1 210  m2 
parcely č. 532/1,  ostatní plocha,  o výměře  10 420  m2 
parcely č. 532/2,  ostatní plocha,  o výměře     22  m2 
parcely č. 532/3,  ostatní plocha,  o výměře   1 123  m2 
parcely č. 533/14,  lesní pozemek,  o výměře   2 780  m2 
parcely č. 534,  orná půda,  o výměře   1 441  m2 
parcely č. 535,  trvalý travní porost,  o výměře    988  m2 
parcely č. 536/2,  ostatní plocha,  o výměře   2 110  m2 
parcely č. 536/3,  ostatní plocha,  o výměře    484  m2 
parcely č. 536/4,  ostatní plocha,  o výměře   1 232  m2 
parcely č. 537/1,  ostatní plocha,  o výměře    936  m2 
parcely č. 537/2,  ostatní plocha,  o výměře    824  m2 
parcely č. 537/3,  ostatní plocha,  o výměře     30  m2 
parcely č. 537/4,  ostatní plocha,  o výměře     66  m2 
parcely č. 541,  ostatní plocha,  o výměře    140  m2 
parcely č. 543,  ostatní plocha,  o výměře   1 009  m2 
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v k. ú.  Raspenava, obec Raspenava, část obce Raspenava, okres Liberec: 

 
parcely č. 3636/35,  ostatní plocha,  o výměře   716  m2 
parcely č. 3636/38,  ostatní plocha,  o výměře   303  m2 
parcely č. 3636/40,  ostatní plocha,  o výměře   322  m2 
parcely č. 3636/43,  ostatní plocha,  o výměře   875  m2 
parcely č. 3636/44,  zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře    99  m2 
parcely č. 3636/46,  zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře    64  m2, jejíž součástí je 
stavba bez č. p./č. e., jiná stavba 
parcely č. 3636/48, zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře    63  m2, jejíž součástí je 
stavba bez č. p./č. e., jiná stavba 
 
 

Podrobnější informace o prodeji těchto nemovitých věcí města Vám poskytne vedoucí správního 
odboru Městského úřadu Nové Město pod Smrkem. 
 

K záměru prodeje výše uvedených nemovitých věcí města se mohou občané vyjádřit a zájemci 
musí předložit své nabídky prostřednictvím žádosti, kterou obdrží na správním odboru Městského 
úřadu Nové Město pod Smrkem nebo žádosti, která je umístěna na internetových stránkách města 
www.nmps.cz  - úřední deska.  

 
 

L. S. 
 
 

 
 

Ing. Miroslav Kratochvíl v. r. 
starosta města 

http://www.nmps.cz/

