
 

 

Městský úřad Nové Město pod Smrkem 
Palackého 280, 463 65  Nové Město pod Smrkem 

Správní odbor 

 

Výše nájemného a pachtovného pozemků ve vlastnictví města 
 
Pro jednotlivé účely nájmu a pachtu je stanovena výše ročního nájemného a pachtovného u pronájmů 
pozemků ve vlastnictví města Nové Město pod Smrkem, s platností od 01.01.2021, takto: 
 
1) nájemné pozemků, které nejsou pronajaty za účelem podnikání a hospodaření: 
 na zahradu - okrasná zahrada, pěstování ovoce, zeleniny, květin 
 u všech druhů parcel  3,00 Kč/m2  
  

 na drobnou stavbu 
 u všech druhů parcel  7,00 Kč/m2 
  

 na sportovní hřiště  
 u všech druhů parcel  1,00 Kč/m2 
  

 pro potřeby organizací a sdružení vyvíjejících činnost s mládeží a dětmi 
 u všech druhů parcel  1,00 Kč/m2 
  

 na skládky materiálu a odstavné plochy vozidel 
 u všech druhů parcel  3,00 Kč/m2 

  

 na pěstování polních plodin a sekání trávy 
 u všech druhů parcel  0,40 Kč/m2 

  

na parcely určené k výstavbě objektů dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
nebo dle smlouvy o právu stavby 
 

 a) rodinný domek - část parcely k zastavění    5,00 Kč/m2 
   - ostatní část parcely  3,00 Kč/m2 
 b) rekreační chata - část parcely k zastavění       5,00 Kč/m2 
   - ostatní část parcely      3,00 Kč/m2 
 c) garáž  - část parcely k zastavění     7,00 Kč/m2 
   - ostatní část parcely       3,00 Kč/m2 
 d) ostatní stavby - část parcely k zastavění     7,00 Kč/m2 

  - ostatní část parcely     3,00 Kč/m2 
  
2) nájemné a pachtovné pozemků za účelem podnikání a hospodaření v oblasti zemědělské 

činnosti na pěstování polních plodin, sekání trávy, udržování trvalých travních porostů a na 
pastvu hospodářských zvířat  

 u všech druhů parcel      0,20 Kč/m2 

 
Výše nájemného a pachtovného pro jednotlivé účely nájmu a pachtu u pronájmů pozemků ve vlastnictví 
města Nové Město pod Smrkem, byla schválena na 38. schůzi rady města dne 20.01.2021, usnesením 
č. 3/38R/2021, s platností od 01.01.2021. 
 
 
 
Nové Město pod Smrkem 01.02.2021     

 

 
 
 
 
 
 
Ing. Veronika Paříková 
vedoucí správního odboru 


