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MĚSTO BO HUMÍN  
 
Masarykova 158 
735 81  Bohumín 
 

 
Vyhlašuje licita ční řízení na prodej pozemku  

pro výstavbu rodinného domu  
 

Část pozemku  parc. číslo  1859/10 – ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Nový Bohumín, obec 
Bohumín,  která byla oddělena geometrickým plánem a označena nově jako pozemek parc. 
č.  1859/11 - ostatní plocha, jiná plocha o vým ěře 997m2 v k. ú. Nový Bohumín, obec 
Bohumín, za vyvolávací kupní cenu 530 K č/m2. 
 
Pozemek se nachází v městské částí Šunychl v ulici Mlýnské a má možnost napojení na 
inženýrské sítě. Pozemek je určen pro výstavbu rodinného domu. 
 

Licitace se koná 14. 01. 2019 v 15:00 hodin  
 

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

 
Vyvolávací cena pozemku je 530 K č za 1 m2  

 
Náklady spojené s prodejem činí cca 19.000 K č. 

 
Výsledky licitace budou předloženy k rozhodnutí zastupitelstvu města.  

 
Licita ční jistota: 52.841 K č   
Licitační jistotu je nutno uhradit na č. účtu 6015-1721638359/0800, u České spořitelny a. 
s., pobočka Bohumín, před konáním licitace.  
 
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  
• úředně ověřenou plnou moc v případě, že se licitace účastní pověřená osoba  
 
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 
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Bližší informace Městský úřad Bohumín, budova čp. 225, odbor majetkový, číslo dveří 
B104, tel. číslo: 596 092 229, e-mail: palkova.katerina@mubo.cz.  
 
 
 

 


