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CJ MML 008447/21 

 

Statutární město Liberec, IČO: 002 62 978  

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 LIBEREC 1  

(dále jen „vyhlašovatel“)  

 

vyhlašuje na základě usnesení č. 271/2020 Zastupitelstva města Liberec ze dne 26. 11. 2020  

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ BÝVALÉHO AREÁLU 

„OČNÍ SANATORIUM MACHNÍN“ 
 

1 PŘEDMĚT PRODEJE  

1.1 Seznam pozemků včetně budov 

k. ú. Pozemek p. č. Výměra 

v m2 

Druh pozemku Způsob ochrany 

Machnín st. 184, součástí je 

stavba č. p. 99, 

Liberec XXXIII-

Machnín, bydlení 

360 zastavěná plocha a 

nádvoří 

-- 

Machnín st. 228, součástí je 

stavba č. p. 128, 

Liberec XXXIII-

Machnín, bydlení 

113 zastavěná plocha a 

nádvoří 

-- 

Machnín st. 229, součástí je 

stavba č. p. 129, 

Liberec XXXIII-

Machnín, bydlení 

21 zastavěná plocha a 

nádvoří 

-- 

Machnín 390/1 2634 zahrada zemědělský půdní fond 

Machnín 390/2 1106 zahrada zemědělský půdní fond 

Machnín 390/3 4801 trvalý travní porost zemědělský půdní fond 

Machnín 390/4 1247 trvalý travní porost zemědělský půdní fond 

Machnín 390/6 562 trvalý travní porost zemědělský půdní fond 

Machnín 390/8 237 zahrada zemědělský půdní fond 

Machnín 390/5 306 ostatní plocha, ost. 

komunikace 

-- 

Machnín 390/7 54 ostatní plocha, ost. 

komunikace 

-- 

Machnín 988/2 25551 ostatní plocha, 

manipul. plocha 

-- 

Machnín 988/6 923 ostatní plocha, ost. 

komunikace 

-- 

Machnín 988/7 308 ostatní plocha, 

manipul. plocha 

-- 

CELKEM  37 729 + 494 pod budovami = 38 223 m2 

dále jen „soubor pozemků“ 
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1.2 Omezení pozemků 

Pozemky budou prodány tak, jak stojí a leží s následujícími omezeními: 

 Na pozemcích p. č. 390/1, p. č. 390/2, p. č. 390/3, p. č. 390/4, p. č. 390/6 a p. č. 390/8 je ochrana 

zemědělského půdního fondu 

 

1.2.1 Areál 

Soubor pozemků je součástí bývalého areálu Očního sanatoria Machnín. Nachází se v městské části 

Liberec XXXIII – Machnín, při ulicích Rynoltické a U Přádelny, je situovaný severně od ul. 

Rynoltické, která přechází v silnici č. 27247 vedoucí po levém břehu Lužické Nisy a napojuje se na 

silnici č. 592 vedoucí z Chrastavy do Kryštofova údolí. Areál je napojen na rozvod elektrické 

energie a na veřejnou vodovodní síť.  

Objekt č. p. 99, který je součástí pozemku st. 184, dal roku 1882 postavit jako rodinné sídlo 

zasazené do lesoparku Adolf Schvab, politik a majitel textilky, dle jiného zdroje si na poč. 20. 

století postavil toto sídlo továrník Kleinert. Dnes je tato stavba ve špatném technickém stavu a lze 

uvažovat o její demolici. Na tento objekt byl zpracován Odborný posudek – Stavebně technické 

posouzení objektu.  

Objekt č. p. 128, který je součástí pozemku st. 228, je v současné době jediným užívaným 

nájemcem bytové jednotky. Byl postaven v roce 1890, je zde prováděna pouze nejnutnější údržba, 

působí zanedbaně, ale jedná se o architektonicky zajímavou stavbu.  

Objekt č. p. 129, který je součástí pozemku st. 229, je tzv. strážní věž, nepodsklepená, spodní 

podlaží tvoří bránu v masívním oplocení areálu. I tento objekt odpovídá nedostatečné údržbě. 

Pozemky, které tvoří s budovami celek, jsou obehnány z ulice Rynoltická masívní kamennou zdí, 

která je místy již narušena a potřebuje opravit. Samotné pozemky jsou v současnosti neudržované. 

S ohledem na další využití těchto pozemků je třeba věnovat zvláštní pozornost vzrostlým stromům 

a porostům, stáří některých je jistě přes 100 let a může se jednat o vzácné druhy a chráněné stromy. 

 

1.2.2 Inženýrské sítě 

V zájmovém území se nacházejí tyto inženýrské sítě: 

 přehled zájmového území se zakreslením všech sítí – rozsah dle přílohy A 

 detailní zobrazení: 

 el. energie – rozsah dle přílohy A 

 vodovod – rozsah dle přílohy B 

 plynovod – není 

 telekomunikační vedení – není 

 

1.2.3 Věcná břemena 

V katastru nemovitostí nejsou zapsána žádná věcná břemena: 

 

1.2.4 Nájemní smlouvy 

Uzavřena nájemní smlouva č. 10/20/0183 OSV202000193 mezi statutárním městem Liberec a 

nájemcem na pronájem bytové jednotky 4+1 s příslušenstvím v budově č. p. 128, ul. Rynoltická, 

Liberec XXXIII –Machnín ze dne 3. 9. 2020. 
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1.2.5 Předkupní právo 

Vyhlašovatel požaduje, aby na soubor pozemků bylo do katastru nemovitostí zapsáno jeho věcné 

předkupní právo dle § 2140 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, po 

dobu 10 let od podpisu kupní smlouvy, a to za kupní cenu ve výši současné kupní ceny, navýšenou 

o prokazatelně vynaložené náklady na technické zhodnocení předmětných nemovitostí. Předkupní 

právo se vztahuje i na jiné způsoby zcizení než prodej. Předkupní právo se zřizuje bezúplatně.  

 

1.2.6 Ostatní 

Vyhlašovatel prohlašuje, že mu není známa existence ekologických zátěží na souboru pozemků. 

Pro případ, že by přesto v budoucnu byly tyto ekologické zátěže zjištěny, zavazuje se účastník, že 

je odstraní na vlastní náklady a že nebude požadovat úhradu těchto nákladů od vyhlašovatele.  

 

 

2 MINIMÁLNÍ KUPNÍ CENA  
Minimální akceptovatelná kupní cena za soubor pozemků činí celkem 20 221 200 Kč (slovy: 

Dvacetmilónůdvěstědvacetjedentisícdvěstěkorun českých). Pozemky jsou osvobozeny od DPH. 

 

 

3 PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

a) Jistina: ve výši 300 000 Kč 

b) Kupní cena za prodej souboru pozemků bude převedena v české měně na účet 

vyhlašovatele; č. ú. 4096302/0800, VS: 2600009409. Celá kupní cena bude uhrazena 

nejdéle do 90 dnů od schválení majetkoprávní operace v Zastupitelstvu města Liberec před 

podpisem kupní smlouvy. 

 

 

4 PŘEDPOKLADY PRO ÚČAST VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ (VŘ)  
Předpoklady pro účast ve výběrovém řízení splňuje fyzická osoba nebo právnická osoba, která: 

a) podá přihlášku do výběrového řízení, 

 

b) doloží záměr využití areálu 
(stanoviska Kanceláře architektury města a Odboru územního plánování:  

Území může být zastavěno v souladu s platným i novým územním plánem. Zástavba bude 

odpovídat charakteru stávajícího prostředí se zachováním stávajících historických staveb, jako 

např. obvodové zdi a s ní spojených funkčních celků, stávajícího domu správce atd..  

Nepřípustné záměry jsou spojeny s výstavbou ubytoven či sociálního bydlení vytvářející sociální 

vyloučenou lokalitu. Území má výrazný potenciál v relaxaci a velmi specifické krajinné a 

morfologické situaci. Záměr musí doplňovat a chytře rozvíjet  právě tyto silné stránky území.) 

 

c) uhradí jistinu, doklad o její úhradě doloží k přihlášce do výběrového řízení. 

 

 

5 JISTINA  
Vyhlašovatel požaduje, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti ve 

výběrovém řízení poskytli jistinu.  
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5.1 Poskytnutí jistiny  

a) Jistinu poskytne účastník formou složení peněžní částky ve výši 300 000 Kč (slovy: 

Třistatisíckorun českých), a to na účet vyhlašovatele č. 8004612/0800, var. symbol: 

2600009409, a ve zprávě pro příjemce uvede účastník své obchodní jméno (popř. příjmení).  

Peněžní částka odpovídající výši jistiny musí být připsána na shora uvedený účet nejpozději den 

předcházející poslednímu dni lhůty pro podání nabídek (tj. dne 21. 4. 2021). Účastník do 

nabídky zároveň uvede bankovní spojení a číslo účtu, na který požaduje jistinu vrátit.  

 

b) Jistina bude účastníkovi, s nímž bude uzavírána kupní smlouva, v plné výši započtena do kupní 

ceny. Účastníku, jehož nabídka nebyla vybrána jako nejvhodnější a nebylo s ním možno uzavřít 

kupní smlouvu, bude jistina uvolněna do 15 kalendářních dnů po doručení oznámení o uzavření 

kupní smlouvy či oznámení o zrušení výběrového řízení. Účastníku, který byl z výběrového 

řízení vyloučen, bude jistina uvolněna bezodkladně po vyloučení.  

 

c) Poskytnutá jistina nebude účastníkovi vrácena a propadá vyhlašovateli v případě, že k prodeji 

souboru pozemků nedojde z důvodů vyvstalých na straně účastníka, a to zejména když účastník 

v rozporu s podmínkami výběrového řízení zruší nebo bez souhlasu vyhlašovatele změní svoji 

nabídku, nebo když vybraný účastník nezaplatí celou kupní cenu a nepodepíše kupní smlouvu ve 

lhůtě do 90 kalendářních dnů ode dne schválení majetkoprávní operace v Zastupitelstvu města 

Liberec, či odstoupí–li prodávající od kupní smlouvy.  

 

d) Podáním nabídky a poskytnutím jistiny účastník výslovně potvrzuje zájem koupit za jím 

navrhovanou cenu soubor pozemků uvedený v jeho nabídce za podmínek uvedených v tomto 

oznámení.  

 

 

6 LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK 
 

Lhůta pro zpracování a podání nabídek končí dnem 21. 4. 2021 v 10,00 hod.  

 

Místem pro podání nabídky je podatelna Magistrátu města Liberec, náměstí Dr. E. Beneše 1, 

460 59 Liberec I. Nabídku je možno zaslat doporučeně poštou na adresu statutární město Liberec, 

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I – Staré Město, nebo podat osobně do podatelny Magistrátu 

města Liberec tak, aby nabídka byla vyhlašovateli doručena nejpozději do konce lhůty pro podání 

nabídek. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotvírá. 

 

Nabídka bude zpracována dle formálních a smluvních požadavků vyhlašovatele uvedených v tomto 

oznámení. Nabídka i veškeré další doklady požadované vyhlašovatelem, musí být předloženy 

v českém jazyce, pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich úředně ověřený 

překlad do českého jazyka.  

 

Nabídka musí být datována a podepsána účastníkem, resp. osobou oprávněnou jednat jménem či za 

účastníka (u právnických osob v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném 

v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci), příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, 

v takovém případě doloží účastník v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.  

 

Nabídka bude vyhlašovateli doručena v jedné uzavřené obálce s označením „Výběrové řízení – 

Prodej býv. areálu „Oční sanatorium Machnín“ - NEOTVÍRAT.  
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Účastník výběrového řízení se upozorňuje, že vyhlašovatel je povinen podle ustanovení zák. č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat na dotaz třetích 

osob veškeré informace, které jsou obsahem jednotlivých nabídek, s výjimkou chráněných 

osobních údajů. Podáním nabídky do výběrového řízení účastník tuto skutečnost akceptuje.  

 
 

7 HODNOCENÍ NABÍDEK 
 

Hodnocení nabídek provádí hodnotící komise ustanovená vyhlašovatelem, která postupuje v 

souladu s podmínkami výběrového řízení.  

 

Posouzeny a hodnoceny budou všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány 

kvalifikovanými účastníky a budou zpracovány v souladu s podmínkami výběrového řízení.  

 

Kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je výše nabídnuté kupní ceny a plánovaný záměr s 

areálem. Pokud v tomto případě dojde ke shodě v nabídkách účastníků i záměrech a nebude tak 

možné stanovit pořadí, provede vyhlašovatel náhodný výběr losem.  

 

Na základě výsledků bude vyhlašovatelem určen vítěz vyhlášeného výběrového řízení. 

 

 

8 VYŘAZENÍ NABÍDEK Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
 

Nabídky neobsahující výše uvedené náležitosti, nabídky s navrženou kupní cenou nižší než je 

vyhlašovatelem stanovená minimální akceptovatelná kupní cena a nabídky účastníků, kteří nesloží 

řádně jistinu, budou z výběrového řízení vyřazeny a nebudou hodnoceny. Stejně tak budou z 

výběrového řízení vyřazeny nabídky doručené po stanoveném termínu pro podání nabídek. O 

vyřazení nabídky bude účastník písemně vyrozuměn. 
 

 

9 OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ 
 

O výsledku výběrového řízení bude účastník písemně vyrozuměn ve lhůtě do 10 pracovních dnů po 

rozhodnutí vyhlašovatele. Schválení prodeje areálu včetně kupní smlouvy s vybraným účastníkem 

podléhá schválení Zastupitelstva města Liberec. Po jejím schválení bude vybraný účastník vyzván 

k podpisu kupní smlouvy a doplatku kupní ceny nejdéle do 90 dnů od schválení majetkoprávní 

operace Zastupitelstvem města Liberec.  

 

 

10 INFORMACE O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ 
 

Dotazy k výběrovému řízení 

Bližší informace týkající se výběrového řízení podá pí. Marie Hozáková, referent oddělení 

majetkové evidence a dispozic, odboru majetkové správy, tel.: +420 485 243 315, e-mail: 

hozakova.marie@magistrat.liberec.cz. K nahlédnutí na odboru majetkové správy je znalecký 

posudek, statické posouzení objektu č. p. 99 a nájemní smlouva na bytovou jednotku. 

mailto:hozakova.marie@magistrat.liberec.cz
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Prohlídka místa plnění 

V případě zájmu je prohlídka možná, po předchozí telefonické domluvě s pí. Marií Hozákovou, 

referentkou oddělení majetkové evidence a dispozic, odboru majetkové správy, tel.: +420 485 243 

315, e-mail: hozakova.marie@magistrat.liberec.cz. Upozorňujeme, že vstup do budovy č. p. 99 je 

pouze na vlastní nebezpečí. 

 

 

11 DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA VYHLAŠOVATELE 
 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv bez udání důvodu zrušit či neuzavřít 

smlouvu se žádným či některým z účastníků, a to až do doby podepsání kupní smlouvy ze své 

strany.  

Účastníci výběrového řízení nemají nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů spojených s účastí v 

tomto výběrovém řízení.  

Účastník může podat ve výběrovém řízení pouze jednu nabídku.  

Pokud účastník podá více nabídek, budou všechny jeho nabídky z výběrového řízení vyřazeny.  

 

 

 

V Liberci 19. 1. 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ing. Jaroslav Schejbal, v. r. 

vedoucí odboru majetkové správy   

 

 

 

 

 

Přílohy: 

• A – vedení el. energie  

• B – vodovod 

 C – zákres areálu 

 

 

 

 

 

mailto:hozakova.marie@magistrat.liberec.cz
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Příloha A – vedení el. energie 

 

 
 



VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ BÝVALÉHO AREÁLU„OČNÍ SANATORIUM MACHNÍN“ Strana 8 (celkem 9) 

Příloha B – vodovod 
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Příloha C – zákres areálu 

 

 


