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Město Bohumín 
vyhlašuje 

 

veřejnou dražbu nalezených věcí 
 

dne 27. června 2018 v 15,30 hodin na nádvoří Městského úřadu Bohumín 
 
Seznam nalezených věcí určených k dražbě: 
 

4/2014 jízdní kolo 82/2014 sako dámské 

8/2014 taška - obuv 84/2014 dámská bunda 

16/2014 navigace 85/2014 sluneční brýle 

18/2014 taška - navigace 87/2014 bunda 

23/2014 deštník 89/2014 skládací hůl 

25/2014 vánoční stromek 90/2014 bunda; deštník 

26/2014 horská kola 92/2014 hrnec 

27/2014 batoh 95/2014 mikina 

35/2014 klobouk 97/2014 dámské sako 

41/2014 taška s os. věcmi 98/2014 deštník 

49/2014 dětská autosedačka - podsedák 100/2014 deštník 

51/2014 deštník 101/2014 bunda 

52/2014 deštník 102/2014 bunda 

54/2014 igel. taška s CD, DVD, LP 103/2014 bunda 

55/2014 pánská bunda 104/2014 boty; oblečení 

56/2014 zahradní rozprašovač 105/2014 dětské brýle 

58/2014 deštník 110/2014 přilba na kolo 

59/2014 sportovní bunda 118/2014 horské kolo 

61/2014 dámský kabát 119/2014 horské kolo 

62/2014 deštníky 2ks 121/2014 dámské jízdní kolo 

63/2014 kytara + pouzdro 12/2015 svetr 

68/2014 pánská peněženka 13/2015 el. čtečka knih 

70/2014 spací pytel 17/2015 boty 

73/2014 sluneční brýle 23/2015 puzzle, kostky 

76/2014 deštník 24/2015 taška + os. věci 

77/2014 dětská přilba 25/2015 pouzdro na brýle  

79/2014 pánské kolo 27/2015 obraz 

80/2014 badminton rakety  30/2015 rámeček na obrázek 
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41/2015 pánská peněženka 64/2015 pletená šála 

43/2015 pánská peněženka 69/2015 igelitová taška - věci 

45/2015 černá sportovní taška 70/2015 spací pytel 

46/2015 osobní automobil - vrak 71/2015 zámek  

48/2015 dámská peněženka 73/2015 el. čtečka knih 

51/2015 dámské jízdní kola, 2ks 74/2015 kniha 

56/2015 krosna 75/2015 batoh, cvičební pomůcky 

57/2015 dětský batoh 80/2015 bunda 

59/2015 kufr; svetr 81/2015 boty; kravata; kufr 

60/2015 batoh 82/2015 deštník 

61/2015 kytara 83/2015 brýle, pouzdro 
 
Věci určené k dražbě je možno si prohlédnout stejného dne v době od 15,15 do 15,30 hod.. Věci 
již byly ohodnoceny oceňovací komisí a podání se bude zvyšovat minimálně o 10,- Kč. 
Organizátor udělí příklep tomu dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Vydražitel musí nejvyšší 
podání ihned zaplatit a věc převzít. Neučiní-li tak, draží se věc znovu bez jeho účasti. Přechodem  
vlastnictví na vydražitele zanikají závady váznoucí na  věci.  
 
Prohlídka osobního automobilu po telefonické dohodě, viz kontakt níže, nejpozději do 25.6.2018. 
 
Bližší informace: MěÚ Bohumín, organizační odbor, 1. patro, dv. č. 203, tel. 596 092 129  
 
 
 
 
V Bohumíně dne 04.06.2018 

Mgr. Miroslava Šmídová v. r. 
vedoucí odboru organizačního 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


