
 
 

 

Město Nové Město pod Smrkem 

Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem 

 

 

Vyvěšeno dne: 16.11.2022    
Sejmuto dne:  
 

Nové Město pod Smrkem 16.11.2022 

 

 
OZNÁMENÍ 

č. 22/2022 
o záměru nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví města (pozemků) 

 
Město Nové Město pod Smrkem podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje tímto oznámením záměr nájmu nemovitých věcí 
z majetku města: 

 
v k. ú.  Hajniště pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem, část obce Hajniště, okres 
Liberec: 
 
 parcely č. 350/1, trvalý travní porost, o výměře  1 664 m2  

 parcely č. 350/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 249 m2 
   

v k. ú.  Nové Město pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem, část obce Nové Město pod 
Smrkem, okres Liberec: 
 

část  parcely č. 13,  zahrada,  o výměře    50 m2 

část  parcely č. 13,  zahrada,  o výměře   272 m2 

část  parcely č. 262,  trvalý travní porost,  o výměře   519 m2 

 parcely č. 940/1,  trvalý travní porost,  o výměře   879 m2 

část parcely č. 948,  orná půda,  o výměře   572 m2 

část parcely č. 1410/2, zahrada, o výměře  500 m2 

část parcely č. 1410/2, zahrada, o výměře  440 m2 
část parcely č. 1410/2, zahrada,  o výměře  290 m2 

část  parcely č. 1431, ostatní plocha,  o výměře  150 m2 

část parcely č. 1431, ostatní plocha,  o výměře  100 m2 

část parcely č. 1774/1,  trvalý travní porost,  o výměře   300 m2 
část parcely č. 1774/4,  ostatní plocha,  o výměře   425 m2 
část parcely č. 1775/1,  ostatní plocha,  o výměře   500 m2 
 parcely č. 2144/1,  trvalý travní porost,  o výměře  2 005 m2 

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

Petr Černica v. r. 
starosta města 

http://www.nmps.cz/

