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M ĚSTO BO HUMÍN  

 
Masarykova 158 
735 81  Bohumín 

 

 
Zveřejnění záměru směny pozemků 

 
Město Bohumín zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 zákona 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, záměr směny pozemků.  
 
1. Město je vlastníkem pozemku parc. č. 596/6 - trvalý travní porost o celkové výměře 9936 m2  v k. 
ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, zapsaného na LV č. 10001. 
 
Pozemek se nachází za železniční tratí v m. č. Vrbice směrem k Heřmanickému rybníku. Pozemek 
je v současné době pronajat a užíván k zemědělským účelům.  

 
2. Česká republika je vlastníkem níže uvedených pozemků a příslušný hospodařit s majetkem státu 
je Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00. Nemovité věci jsou zapsány na LV 
č. 10002 obce Bohumín: 
k. ú. Pudlov 
parc. č. 728   - zahrada - 473 m2  
parc. č. 730   - zahrada - 496 m2 
parc. č. 736   - zahrada - 624 m2 

k. ú. Nový Bohumín 
parc. č. 1129 - zahrada - 278 m2                   parc. č. 1155 - zahrada - 219 m2 
parc. č. 1131 - zahrada - 278 m2                   parc. č. 1156 - zahrada - 221 m2 
parc. č. 1132 - zahrada - 276 m2                   parc. č. 1161 - zahrada - 151 m2  
parc. č. 1134 - zahrada - 287 m2                   parc. č. 1164 - zahrada - 381 m2                                     
parc. č. 1136 - zahrada - 214 m2                   parc. č. 1165 - zahrada - 381 m2                             
parc. č. 1141 - zahrada - 213 m2                   parc. č. 1064 - zahrada - 272 m2 
parc. č. 1147 - zahrada - 170 m2                   parc. č. 1066 - zahrada - 398 m2 
parc. č. 1150 - zahrada - 219 m2                   parc. č. 1086 - zahrada -   92 m2 …. celkem 5831 m2 
 
Pozemky v k. ú. Pudlov se nachází v ul. Jeremenkova, v zast. území, v ploše přestavby a smíšené 
výrobní plochy.  Jedná se o předzahrádky bývalých obytných domů čp. 94, 95 a 96. 
Pozemky v k. ú. Nový Bohumín se nachází v lokalitě „Revoluční“, v zast. území, v ploše přestavby 
a ploše výrobní. Jedná se o předzahrádky vybydlených bytových domů. Pozemky tvoří zeleň a p. č. 
1064, 1066 a 1086 jsou využívány jako parkoviště společností BONATRANS GROUP a.s. 

 
Směnou pozemků se Státním pozemkovým úřadem podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, dojde 
ke scelení ploch v jednotlivých lokalitách, a s tím je spojeno jejich další využití a nakládání s těmito 
pozemky.  

 
 
Informace o směně pozemků obdržíte na odboru majetkovém, MěÚ Bohumín, v budově B, č. dv. 

104, telefon 596 092 229, e-mail: hrdlickova.eva@mubo.cz. 
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