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Č.j.: OUR-473/2020            V Rynolticích dne 15. 7. 2020 
 
 

 
 

 
 
Obec Rynoltice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 

pozdějších předpisů, záměr prodat nemovitosti – pozemky za účelem výstavby rodinných 

domů v k.ú. Rynoltice. Jedná se o 6 pozemků určených k výstavbě rodinných domů, které se 

skládají z níže uvedených parcelních čísel a které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1 u 

Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, formou prodeje 

„obálkovou metodou“. 

 
Pozemek A: p.č. 2281/2 o výměře 976 m2 

 
Pozemek B: p.č. 2294/2 o výměře 1058 m2 

 
Pozemek C: p.č. 277/2 o výměře 45 m2, p.č. 2294/3 o výměře 700 m2, p.č. 1973/6 o výměře  

          71 m2, p.č. 1973/1 o výměře 165 m2  

          celková výměra pozemku 981 m2 

 
Pozemek D: p.č. 2294/5 o výměře180 m2, p.č. 281/9 o výměře 769 m2  

           celková výměra pozemku 949 m2  

 

Pozemek E: p.č. 281/10 o výměře 456 m2, p.č. 279/3 o výměře 66 m2, p.č. 2294/6 o výměře 

           97 m2  

           celková výměra pozemku 619 m2 

 
Pozemek F: p.č. 1973/7 o výměře 30 m2, p.č. 276/3 o výměře 56 m2, p.č. 2294/7 o výměře 

           176 m2, p.č. 279/4 o výměře 604 m2  

           celková výměra pozemku 866 m2 

 
Nabízené nemovitosti jsou vyznačeny v přiloženém situačním nákresu. 

 

Minimální stanovená cena:  650,- Kč/m
2
 bez 21 % DPH 

 
Pozemky se nachází v klidné části obce Rynoltice, k.ú. Rynoltice, v zástavbě rodinných 
domů. Jsou v mírném svahu, přístupné z místní komunikace. Na hranici pozemků nejsou 
přivedeny inženýrské sítě. V obci se nachází veškerá občanská vybavenost.  
 

 

Záměr Obce Rynoltice prodat  
nemovitosti za účelem výstavby rodinných domů 



Zároveň se stanovují další podmínky prodeje pozemků: 

1. Žádosti o koupi pozemků budou předkládány do 15. 9. 2020 do 12.00 hodin. 
 

2. Žádosti o pozemky budou předkládány v uzavřených obálkách. Obálka bude zřetelně 
označena: „NEOTVÍRAT – Prodej pozemků v obci Rynoltice“ a adresou zájemce. 
Žádosti budou předloženy na formuláři, který je závazný, je součástí zveřejněného záměru 
a je ke stažení na webových stránkách obce. Žádost musí být vyplněna strojopisem. Pokud 
žádost o koupi pozemku nebude vyplněna strojopisem, bude z dalšího projednávání 
vyřazena. K žádosti bude doloženo potvrzení o bezdlužnosti vůči obci či městu dle místa 
trvalého bydliště. 

 
3. Pozemek bude odprodán pouze fyzické osobě k trvalému bydlení. 

 
4. V případě více zájemců o jeden pozemek, bude kritériem nejvyšší nabídnutá cena za 

odkoupení pozemku. 
 

5. Hodnocení doručených žádostí jednotlivých zájemců bude provádět pověřená komise ve 
složení členů rady obce. Prodej pozemku musí být realizován max. do 6 měsíců od 
odsouhlasení prodeje pozemku Zastupitelstvem obce. 
 

6. V kupní smlouvě bude sjednána výhrada zpětné koupě, která bude uplatněna Obcí 
Rynoltice v případě, že nebude do dvou let od uzavření kupní smlouvy vydáno stavební 
povolení nebo ohlášení na stavbu rodinného domu. 
 

7. V kupní smlouvě bude sjednána dohoda o věcném předkupním právu ve prospěch 
prodávajícího do doby odsouhlasení užívání stavby rodinného domu stavebním úřadem. 
 

8. Žadatelé mimo kupní cenu budou hradit veškeré náklady spojené s prodejem nemovitosti   
(vklad do katastru nemovitostí, ověření podpisů na smlouvě). 
 

9. V případě, že na stejný pozemek bude podána shodná nejvyšší cena, budou zájemci 
následně vyzváni k podání nové nabídky, hodnotícím kritériem bude opět nejvyšší 
nabídnutí cena. 
 

Ostatní informace: 

1. Obálky budou otevřeny a hodnoceny veřejně dne 15. 9. 2020 v 13.30 hodin, v budově 
malé školy  č.p. 101, Rynoltice, v zasedací místnosti. 
 

2. Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Rynoltice dne 29. 6. 2020 pod 
usnesením  č. 2/2020, v bodě 10). 
 

3. Zájemci mohou k tomuto záměru podat své žádosti a nabídky podáním na podatelnu 
Obecního úřadu Rynoltice nebo písemně zaslat na adresu Obecní úřad Rynoltice, 
Rynoltice 199, 463 55, nejpozději do 15. 9. 2020 do 12.00 hodin. K později došlým 
žádostem nebude přihlíženo a budou vráceny zpět. 
 

4. Prohlídka pozemků je možná pouze v úředních dnech, tj. pondělí a středa, ideálně po 
předchozí telefonické domluvě.  

 



5. Případné další informace podá Obecní úřad Rynoltice, Ing. Jan Vacek, starosta obce, tel: 
602 601 631. 

 
          
 
 
         Ing. Jan Vacek v.r. 
            starosta obce 
 
 
Vyvěšeno dne: 15. 7. 2020   Sejmuto dne:   
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí záměru:    
 
 
……………………………………… 


