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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

Město nabízí k odkupu pozemky v průmyslové zóně sever 

Rada města na svém posledním jednání rozhodla o zveřejnění záměru prodeje pozemků 

v průmyslové zóně sever o celkové výměře 161 292 m
2
. Pozemky jsou v územním plánu 

vedeny jako výrobní sféra.  

Město stále jedná s firmou Panattoni Czech Republic Development s.r.o., se sídlem Na 

Příkopě 859, Praha 1. Žadatel má záměr vykoupit nejen tyto pozemky města, ale i další, 

v soukromém vlastnictví a připravit na nich projekt výstavby průmyslových hal pro příchozí 

investory. V žádosti ale není uveden účel využití průmyslových hal, ani kdo by měl být jejich 

investorem. Radní by uvítali i jiné nabídky od dalších developerů nebo přímo spolupracovali 

s konkrétními investory.  

„Nejdříve se chceme pokusit, zda je možné se obejít bez developera, leckde se to městům 

daří. Pokud bychom našli přímo konkrétního investora, můžeme zprostředkovat potřebnou 

přípravu území na základě konkrétních požadavků, mít na vše přímý vliv a mnohem více z 

toho vytěžit,“ shrnul místostarosta Ing. arch. Jan Ritter.  

Na svém posledním zasedání Rada města rozhodla o zveřejnění záměru prodeje pozemků ve 

vlastnictví města v průmyslové zóně sever v tomto znění:  

Město Nymburk zveřejňuje záměr prodeje níže uvedených obecních pozemků v průmyslové 

zóně sever, zapsaných na LV 2835 pro obec a k.ú. Nymburk, o celkové výměře 161 292 m
2
: 

parcely 1375, 1420, 1347/45, 1380/1, 1380/18, 1380/19, 1380/2, 1380/21, 1380/22, 1380/23, 

1380/25, 1380/33, 1380/4, 1380/6, 1408/2, 1410/15, 1410/16, 1410/17, 1410/19, 1410/2, 

1410/20, 1410/21, 1410/22, 1410/23, 1410/24, 1410/25, vše orná půda v k.ú. Nymburk, 

1697/3, 1697/4, 1697/7, 1697/8, 1939/1, 1939/2, 1939/3, 1939/4, 1939/6, 1939/7, vše ostatní 

plocha v k.ú. Nymburk, dle schváleného územního plánu vymezeno pro výrobní sféru. 
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