
 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ POZEMKŮ URČENÝCH  

 K ZÁSTAVBĚ, BYTOVÁ ZÓNA HRUŠTICE-KÁROVSKO 

TURNOV 

 
 

Oznámení o výběrovém řízení na prodej pozemku a jeho podmínkách 
na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Turnov 

 

vyhlašuje dne 14.09.2020 od 16.00 hodin, výběrové řízení na prodej níže  

specifikovaného nemovitého majetku, ve vlastnictví města Turnova, které se uskuteční 

v budově Městského úřadu v Turnově, Antonína Dvořáka 335, zasedací místnosti č. 215, 1. patro. 

 

 

I. 

Prodávaný majetek a min. kupní cena 

 

poř. 
číslo 

pozemky   
v k.ú. Turnov 

druh pozemku dle evidovaný  
katastru nemovitostí 

celková výmě-
ra v m2 

min. kupní 
cena v Kč 

1. 
988/15, 990/24, 991/12, 
1004/20 trvalý travní porost a orná půda 727 1.090.500 

2. 988/16, 1004/69 trvalý travní porost a orná půda 728 1.092.000 

3. 988/17, 1004/70 trvalý travní porost a orná půda 728 1.092.500 

 

Pozemky jsou zapsané na listu vlastnictví č. 10001, v katastrálním území Turnov, obec Turnov, 

v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily.  

 

 

Minimální kupní cena pozemku 1.500,- Kč/m2 obsahuje 

 

- budoucí přípojku středotlakého plynovodu včetně pilíře hlavního uzávěru plynu, osazení plynoměru je 

již záležitostí vlastníka pozemku 

- budoucí přípojku vodovodu vyvedenou cca 1m za hranici pozemku včetně vodoměrné šachty, osazení 

vodoměru je již záležitostí vlastníka pozemku 

- budoucí přípojku kanalizace vyvedenou cca 1m za hranici pozemku včetně revizní šachty 

- budoucí přípojka elektrické energie - jde o samostatnou akci ČEZ Distribuce. Město Turnov podalo 

žádost na zasíťování pozemků el. energií (každý pozemek bude mít jistič 25A) a zaplatilo zálohový 

příspěvek ve výši 50% za každý pozemek (6.250,-Kč). Realizace stavby ČEZ Distribuce, a.s. bude v 

koordinaci s výstavbou ostatních sítí. Noví vlastníci pozemků si následně jednotlivé pozemky přihlásí 

na sebe a doplatí ČEZu zbývající částku (6.250,-Kč). Na hranicích pozemků budou instalovány jistící 

skříně. Pilíře pro měření již budou investicí vlastníků pozemků. 

- DPH v platné výši 

Město Turnov 

Městský úřad Turnov 

odbor správy majetku 
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 

tel.: 481 366 317    e-mail: o.bazantova@mu.turnov.cz 



 

Nabízené pozemkové parcely: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umístění pozemků v širším pohledu: 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

II. 

Výběrové řízení, vstupní jistota a minimální příhoz ke zvýšení kupní ceny 

 

 Výběrové řízení se uskuteční ve vyhlášený den a čas na základě projevení zájmu účasti na tomto 

výběrovém řízení a to písemnou formou, buď prostřednictvím emailu na o.bazantova@mu.turnov.cz 

nebo na adresu MěÚ Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov a to nejpozději v den konání ří-

zení do 12 hodin. 

 

 Prezentace účastníků výběrového řízení proběhne dne 14.9.2020, od 15:15 do 15:45 hodin, na 

Městském úřadě v Turnově, adresa Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, zasedací místnost č. 

215, 1. patro. 

 

 Složení jistoty – podmínkou účasti na výběrovém řízení je složení částky na úhradu části kupní ce-

ny, kterou každý účastník výběrového řízení složí před zahájením řízení v hotovosti ve výši 30 tis. Kč. 

Tato vstupní jistota bude vítězi výběrového řízení započtena do celkové kupní ceny. V případě odstou-

pení budoucího kupujícího od záměru koupit pozemek ještě před podpisem kupní smlouvy, propadne 

vstupní jistota ve výši 30 tis. Kč ve prospěch Města Turnov, na náklady vzniklé s prodejem. Toto od-

stoupení musí být odstupujícím účastníkem oznámeno prokazatelně písemně na adresu prodávajícího.  

 V případě neúspěchu ve výběrovém řízení bude účastníkům tentýž den po skončení výběrového ří-

zení vstupní jistota vrácena proti předloženému potvrzení o složení jistoty. 

 Jako jediné kritérium pro výběr kupujícího se stanovuje výše nabízené kupní ceny. Výběr 

kupujícího bude proveden i v případě, pokud se přihlásí pouze jeden účastník výběrového řízení. 

 Minimální příhoz a nejnižší prodejní cena – nejnižší prodejní cena je základní cena pozemku např. 

1.090.500,- Kč. Minimální příhoz ke zvýšení kupní ceny se stanovuje na částku 10.000,- Kč. 

 

 Po skončení výběrového řízení bude s úspěšným účastníkem sepsán Zápis z konání výběrového 

řízení. Budoucí kupující obdrží kopii zápisu a stvrzenku o složení vstupní jistoty. 

 Výsledek výběrového řízení se jménem budoucího kupujícího bude předložen ke schválení na 

nejbližším jednání zastupitelstva města. Budoucímu kupujícímu bude oznámen datum schválení 

konkrétního pozemku a bude vyzván k podpisu smlouvy. 

  

 

III. 

Podmínky prodeje 

 

Kupní smlouva bude obsahovat cenu pozemku v celkové částce, za kterou zájemce pozemek získal ve 

výběrovém řízení a podmínky, za kterých bude prodej uskutečněn: 

a) Kupující uhradí celou kupní cenu pozemku po podpisu kupní smlouvy, do celkové kupní ceny bude 

započtena vstupní jistota z výběrového řízení ve výši 30 tis. Kč. Kupní smlouva bude podepsána do 15 

kalendářních dnů od schválení prodeje budoucímu kupujícímu zastupitelstvem města. Kupní cena bude 

uhrazena nejpozději do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupovaný pozemek nesmí být předmětem 

zástavy úvěru nebo hypotéky použité ke koupi pozemku. 

b) Pozemky tímto výběrovým řízením prodávány jsou platným územním plánem určeny pro výstavbu 

rodinných domů. Při zástavbě pozemku musí kupující dodržet podmínky funkčního využití a 

prostorového uspořádání dle územní studie bytové zóny Hruštice-Károvsko, zveřejněné na 

http://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-rozvoj-a-mpz/uzemni-planovani/uzemni-plan-turnov.html   

Kupující se podpisem smlouvy zaváže, že na kupovaném pozemku zrealizuje výstavbu rodinného domu 

a právo užívat stavbu vznikne nejpozději do 31.12.2023. Smluvní strany se dohodly, že pokud nedojde 

ke splnění účelu této smlouvy a právo užívat stavbu rodinného domu nevznikne do 31.12.2023 

zaviněním kupujícího, který neučiní nápravu závadného stavu ani do 1 měsíce ode dne doručení 

písemné výzvy druhé strany ke splnění podmínek, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 30 % sjednané kupní ceny podle kupní smlouvy a to ve lhůtě splatnosti uvedené ve 

výzvě prodávajícího. Za nápravu povinností kupujícím lze považovat, pokud kupující uzavře v této době 

tj. do 31.12.2023 kupní smlouvu a písemně seznámí a zaváže budoucího kupujícího ke stejným 

mailto:o.bazantova@mu.turnov.cz
http://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-rozvoj-a-mpz/uzemni-planovani/uzemni-plan-turnov.html


podmínkám, které byly uvedeny v původní kupní smlouvě, včetně závazku zaplacení sankcí za 

kupujícího. V takovém případě musí tento právní nástupce realizovat výstavbu ve stejném termínu do 

31.12.2023 a přejdou na něho všechna sankční opatření kupujícího.  

c) Kupující berou na vědomí a souhlasí s výsadbou okrasných stromů v pozemcích Města Turnov parc.č. 

1005/6, 1004/19, 995/3, 992/16, 991/13, 991/10, 990/19, 990/20, 990/21, 990/22, vše k.ú. Turnov (bu-

doucí ulice Nad Šetřilovskem) ve vzdálenosti cca 1m od hranice kupovaného pozemku, přičemž druh 

stromu určí odbor životního prostředí MěÚ v Turnově. Nově vysázené stromy můžou být i vyšší než 3 

m a kupující nebude přesahující větve do svého kupovaného pozemku v budoucnu upravovat bez před-

chozího písemného souhlasu prodávajícího. 

 

 

Předpokládaná realizace inženýrských sítí: 

Předpokládaná realizace inženýrských sítí ve spolupráci s Vodohospodářským sdružením Turnov bude 

ukončena  nejpozději do  12/2020. 

Zahájení výstavby rodinných domů bude možné po realizaci sítí, konstrukčních vrstev komunikace a 

první vrstvy asfaltu v šíři 4m. 

Finální dokončení komunikace (zálivy, zeleň a poslední vrstva asfaltového krytu) bude zrealizováno 

Městem Turnov po dokončení výstavby rodinných domů v celé ulici Nad Štřilovskem, předpoklad v 

roce 2025. Uliční prostor bude bez chodníků s vystřídanými integrovanými stromy a stáním pro osobní 

automobily, vyznačeným dlažbou. 

 

 

IV. 

Ostatní 

 

 Prodávající upozorňuje zájemce o koupi tohoto celku pozemků, že podle zákona č. 334/1992 Sb. o 

ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jsou tyto pozemky součástí země-

dělského půdního fondu (dále jen ZPF). Pro záměr výstavby je třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF k 

odnětí půdy ze ZPF a jedná se o záměr, pro který je stanoven odvod za odňatou půdu ze ZPF podle kon-

krétní bonity půdy. O odvodu se rozhoduje v samostatném správním řízení až po zahájení realizace zá-

měru. 

 

 Město Turnov si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodů. Účastníci řízení nemají 

nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na výběrovém řízení. 

 

 

 Informace k územní plánovací dokumentaci poskytuje RNDr. Miroslav Varga, vedoucí odboru roz-

voje města, pan, tel.: 481 366 408, email: m.varga@mu.turnov.cz. 

 Informace k prodeji pozemků poskytuje Bc. Olga Bažantová, referentka Odboru správy majetku, 

tel.: 481 366 317, email: o.bazantova@mu.turnov.cz. 

 

 

 

V Turnově dne 15.7.2020 

 

Podrobnější informace podá MÚ Turnov, odbor správy majetku, Bažantová O. tel. 481 366 317 

                                                                                                   e-mail: o.bazantova@mu.turnov.cz 


