
 

MĚSTO BO HUMÍN  
 
Masarykova 158 
735 81  Bohumín 
 

Vyhlašuje LICITACI na PRODEJ STAVEBNÍ PARCELY o roz loze 2 677 m² 
v Úvozní ulici v Bohumín ě-Skřečoni. 

 
Jedná se o tyto části pozemků: parc. číslo  1037/5 – orná půda a parc. č. 1037/12 – orná půda v k. ú. 
Skřečoň, obec Bohumín, které byly odděleny geometrickým plánem a označeny nově jako pozemky 
parc. č.  1037/36 – orná půda a parc. č. 1037/37 – orná půda v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín. Jejich 
celková výměra je 2 677 m2. 
 
Pozemky nabízíme k prodeji jako jednu stavební parc elu, která je ur čena územním plánem 
k výstavb ě rodinného domu. Nachází se v klidné oblasti městské části Skřečoň v Úvozní ulici. 
Místo má skvělou lokaci. Blízko je jak centrum Bohumína, tak Dolní Lutyně a Rychvald, stejně jako 
napojení na dálnici. Nedaleko je také základní a mateřská školka, obchod  i restaurace. V okolí je 
krásná příroda, lesy a spousta zeleně. 
 

Licitace se koná v pond ělí 13. 5. 2019 v 15:30 hodin.  
 

Místo konání: 
 Městský úřad Bohumín, budova B, Masarykova 225, číslo dveří B101.  

 
Vyvolávací cena pozemku je 530 K č /m2. 

Pozemek má možnost napojení na inženýrské sít ě. 
 

Výsledky licitace budou předloženy k rozhodnutí zastupitelstvu města Bohumína.  
Ostatní náklady spojené s prodejem, a to poplatek za sepsání kupní smlouvy, znalecký posudek a vklad do 
katastru nemovitostí jsou předběžně stanoveny na částku 31 450 Kč a budou přepočteny podle vylicitované 
kupní ceny. Jejich úhrada bude součástí nabídky při licitačním řízení. 
 
Licita ční jistota:  141 900 K č   
Nutno uhradit ji před konáním licitace na účet číslo: 6015-1721638359/0800. Variabilní symbol je 1003.  
 
Při licitaci nutno p ředložit:   
• potvrzení o zaplacení licitační jistoty  
• fyzická osoba předloží občanský průkaz, v případě manželů občanské průkazy obou manželů  
• právnická osoba předloží výpis z obchodního rejstříku (úředně ověřenou fotokopii)  
• obálku s nabídkovou cenou na koupi pozemku a úhrady nákladů spojených s prodejem  
• úředně ověřenou plnou moc v případě, že se licitace účastní pověřená osoba  
• při koupi nemovitosti do podílového spoluvlastnictví je nutné, aby na licitaci byli přítomni všichni kupující. 

V případě, že se některý z kupujících nemůže dostavit, nechá se zastoupit na základě plné moci. 
 
Podmínky prodeje pozemk ů:   
• uhrazení licitační jistoty před konáním licitace 
• úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, nejpozději do 60 dnů od zasedání zastupitelstva 

města 
• možnost zřízení předkupního práva pro město Bohumín 
 
Bližší informace lze získat na majetkovém odboru Městského úřadu v Bohumíně. Budova B, čp. 225, č. dv. 
103. Telefon 596 092 228. Kontaktní osoby jsou Jana Holeszová  (e-mail: holeszova.jana@mubo.cz) či 
Kateřina Pálková  (palkova.katerina@mubo.cz).  
 



 

 


