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Město Rokytnice nad Jizerou zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor - 

objektu bez č. p.  umístěného na st. p. č. 790 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou. 
 

Objekt bez č. p. umístěný na st. p. č. 790 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, zapsaný na LV č. 10001 
vedený u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, se skládá z jednoho 
nebytového prostoru - provozovny služeb/obchodu, přičemž tyto nebytové prostory se nachází 
v jednom přízemním podlaží a jednom podkroví. Předmětem pronájmu je celý tento objekt včetně 
veřejného WC, které se pronajímatel smluvně zaváže provozovat v průběhu celé doby nájmu. 
 
Celková výměra nebytových prostor činí 59,2 m2, z toho 30,4 m2 v přízemí a 20,8 m2 v podkroví. 
Přílohou oznámení je projektová dokumentace objektu, ze které jsou patrné dispozice nebytových 
prostor. 
 
Fotografie objektu a poloha na mapě:  

 

 



Podmínky podnájmu pozemku: 

 Nájem na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou. 
 Základní podmínkou pronájmu je povinnost zajistit celoroční provoz veřejného WC, které se 

v objektu nachází. 
 Možnost kombinovat provozy (jiný provoz v zimním období, jiný v letním). 

 

Požadavky na obsah nabídky: 

Nabídka musí obsahovat následující údaje: 
a) Identifikační údaje zájemce (přesný název, IČ, adresa, telefon, e-mail). 
b) Popis podnikatelského záměru: 

Co bude hlavním předmětem provozu; jak bude provozovna využívána; 
navrhovaná denní provozní doba; rozsah nabízených služeb; sortiment. 
(Popis podnikatelského záměru a způsob využití provozovny bude jedním z kritérií, 
podle kterého budou doručené nabídky hodnoceny. Zájemce by tedy měl svůj 
podnikatelský záměr co nejlépe popsat, popsat využití provozovny, nabízenou službu či 
sortiment.) 

c) Výši nabízeného nájmu za období 12 měsíců. 
 
Nabídky zájemců budou hodnoceny podle následujících kritérií: 

a) Kritérium „Podnikatelský záměr“ – váha 60% 
Hodnocena bude kvalita předloženého podnikatelského záměru a jeho přínos pro město, 
obyvatele a návštěvníky. Při hodnocení bude přihlédnuto také k tomu, zda má zájemce sídlo 
podnikání na území města Rokytnice nad Jizerou.  

 
b) Kritérium „Výše nabízeného pronájmu“ – váha 40% 

Zájemce v nabídce uvede nabízenou výši nájmu za 12 měsíců. 
 
Vyhodnocení nabídek provede Rada města Rokytnice nad Jizerou na nejbližším jednání, které bude 
následovat po uplynutí termínu pro podání nabídek. 
 
Způsob a termín podání nabídek: 
Písemné nabídky musí být podány osobně do podatelny nebo poštou na adresu: 
Město Rokytnice nad Jizerou 
Horní Rokytnice 197 
512 44 Rokytnice nad Jizerou 
 
Konečný termín pro podání nabídky je středa 31. srpna 2022 do 12.00 hodin. 
Nabídku je třeba podat v  zalepené obálce označené nápisem:  
„Nabídka – pronájem objektu bez č. p.  umístěný na st. p. č. 790 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou 
– NEOTVÍRAT“. 
 
Další podmínky: 

 Předpokládané zahájení pronájmu – listopad 2022. 

 Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, případně upravit 
vyhlášená kritéria nebo záměr zrušit. 

 
V Rokytnici nad Jizerou dne 8. července 2022. 
 

 

Ing. Petr Matyáš 

  starosta města 

 

Přílohy: 1. Projektová dokumentace objektu 












