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MĚSTO BO HUMÍN  
 
Masarykova 158 
735 81  Bohumín 
 

 
Vyhlašuje licita ční řízení na prodej pozemk ů pro výstavbu 

rodinných dom ů v ulici Sokolské v Bohumín ě – Záblatí 
 
 

 
 
 

Pozemky: 
- pozemek č. 1 – parcelní číslo  1462/35 – vým ěra  855 m2 
- pozemek č. 2 – parcelní číslo  1462/36 – vým ěra  917 m2 
- pozemek č. 3 – parcelní číslo  1462/37 – vým ěra  924 m2 
- pozemek č. 4 – parcelní číslo  1462/64 – vým ěra  930 m2 
- pozemek č. 5 – parcelní číslo  1462/65 – vým ěra  947 m2 
- pozemek č. 6 – parcelní číslo  1462/66 – vým ěra  968 m2 
- pozemek č. 7 – parcelní číslo  1462/67 – vým ěra  988 m2 

 
v katastrální území Záblatí u Bohumína, obec Bohumí na. 
 

 
Pozemky mají možnost napojení na inženýrské sít ě (voda, plyn a elekt řina), 
vybudování kanalizace p řipravuje m ěsto Bohumín v roce 2019. 
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Licitace se koná dne 1. 8. 2018 od 13.30 hodin v p ůlhodinových intervalech: 
 

- v 13.30 hod. pozemek č. 1 
- v 14.00 hod. pozemek č. 2 
- v 14.30 hod. pozemek č. 3 
- v 15.00 hod. pozemek č. 4 
- v 15.30 hod. pozemek č. 5 
- v 16.00 hod. pozemek č. 6 
- v 16.30 hod. pozemek č. 7 

 
Pozemky, které nebudou vylicitovány v prvním kole, se budou licitovat dne 8. 
8. 2018 od 14 hodin. 
 

MÍSTO KONÁNÍ  
Městský úřad Bohumín, budova B, Masarykova 225, dveře č. B101. 

 
Vyvolávací cena pozemku je 530 K č za 1 m2 

 
 

Výsledky licitace budou předloženy k rozhodnutí zastupitelstvu města dne 10.9.2018. 
 
Kupující dále uhradí náklady spojené s prodejem, a to poplatek za sepsání kupní 
smlouvy  a kolek za návrh na vklad do katastru nemovitostí . 
  
Licita ční jistota:  60.000 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 uchaze č předloží:  
− potvrzení o zaplacení licitační jistoty 
− fyzická osoba předloží občanský průkaz, v případě koupě pozemku do SJM 

předloží občanské průkazy oba manželé 
− právnická osoba předloží výpis z obchodního rejstříku (úředně ověřenou fotokopii) 
− obálku s nabídkovou cenou na koupi pozemku v Kč za m2 
− úředně ověřenou plnou moc v případě, že se licitace účastní pověřená osoba 
 
 
Podmínky prodeje pozemku:  
− 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 Městský úřad Bohumín, budova čp. 225, odbor majetkový, číslo dveří 
B103, telefonní číslo 596 092 228, e-mail holeszova.jana@mubo.cz. 


