
  

MĚSTO BO HUMÍN  
                                                                          
Masarykova 158 
735 81  Bohumín 
 

Nabídka na prodej nemovitých věcí 
 
Radim Obluk, zastoupený opatrovníkem  městem Bohumín, nabízí k prodeji soubor nemovitých 
věcí, a to: 
 

- pozemek parc. číslo  1203 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 
rodinného domku č.p.  92, výměra 372 m2  

- rodinný dům č.p. 92 
- pozemek parc. číslo 1204      –  zahrada, výměra 761 m2 
- pozemek parc. číslo 1205      –  orná půda, výměra 1274 m2 
- pozemek parc. číslo 1206/1   –  ostatní plocha, výměra 1011 m2 

 
které jsou zapsané na LV 545 u Katastrálního úřadu pro MSK, katastrální  pracoviště Karviná, 
katastrálním území Skřečoň,  obec Bohumín. 
 
Energetická náročnost budovy: G 
  
Minimální kupní cena za celý soubor nemovitých věcí  je 660.000 Kč.  
 
Jedná se o soukromý majetek, a to pozemky s rodinným domem opatrovance města Bohumína, které 
se nachází na ul. Úvozní v městské části Skřečoň. Soubor nemovitostí se prodává pouze jako  celek. 
 
Zájemci o koupi souboru nemovitých věcí předloží své nabídky  na podatelnu Městského úřadu 
Bohumín, Masarykova 158, č. dveří A 119, v termínu do 1.6.2017, do 14,00 hod., v zalepené obálce 
s nápisem „ Nabídka na prodej nemovitých věcí“ a  „NEOTEVÍRAT“, která bude obsahovat: 
  

- celkovou nabídkovou cenu na koupi souboru nemovitých věcí 
- identifikační údaje zájemce: fyzická osoba (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého 

pobytu), 
- právnická osoba (výpis z obchodního rejstříku -  úředně ověřenou fotokopii) 
- úředně ověřenou plnou moc v případě, že se licitace účastní pověřená osoba 

 
Další podmínky prodeje:  
-  prodej souboru nemovitých věcí podléhá schválení soudu 
− kupní cena bude uhrazena jednorázově až po nabytí právní moci usnesení Okresního soudu v 

Karviné 
− po nabytí právní moci usnesení a schválení kupní smlouvy soudem, bude  proveden vklad do 

katastru nemovitostí   
− podmínka zřízení věcného břemene s Městem Bohumín na uložení kanalizace dle uzavřené 

smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
− návrh kupní smlouvy s vybraným zájemcem, podléhá schválení okresního soudu, opatrovnického 

oddělení 
  
Po obdržení všech nabídek bude probíhat veřejné otevírání obálek. Otevírání obálek 
s nabídkovou cenou se mohou zúčastnit pouze zájemci, kteří ve stanoveném termínu předložili 
své nabídkové ceny (předloží průkaz totožnosti) nebo jejich pověřené osoby na základě ověřené 
plné moci a za město Bohumín 3-členná komise. Po otevření obálek mohou jednotliví přítomní 
zájemci zvýšit svou nabídkovou cenu.  
Veřejné otevírání obálek proběhne dne 5.6.2017 ve 14,00 hod., v budově Městského úřadu 
Bohumín, Masarykova 158, malé zasedací místnosti č. dv. A135  (přízemí).  



 
 
 
Bližší informace Vám podá p. Eva Nováková, DiS., zastupující opatrovníka – město Bohumín, na 
základě pověření, číslo dveří A129, odbor sociální, Městský úřad  Bohumín, Masarykova 158, , tel. číslo: 
596 092 167, e-mail: novakova.eva@mubo.cz.  
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