
MĚSTO BÍLOVEC 
v souladu s § 39, zákona číslo 128/2000 Sb. 

 

z v e ř e j ň u j e 
záměr města prodat  pozemek parc. č. st. 89 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 482 m2, 

jehož součástí je stavba: Lubojaty č. p. 58, obč. vyb, stojící na pozemku p. č. st. 89,  vše v kat. 

území  Lubojaty. 

Jedná se o objekt budovy Osadního výboru v Lubojatech.  

 

   
 

 
Žádosti doručte v zalepené obálce označené „cenová nabídka – pozemek p. č. st. 89 v k. ú. 

Lubojaty“  na podatelnu Městského úřadu Bílovec, nebo poštou na adresu: Městský úřad 

Bílovec, odbor finanční, 17. listopadu čp. 411, 74301 Bílovec, nejpozději do 31. 03. 2021, do 

17,00 hodin. V žádosti je nutno uvést závazný záměr budoucího kupujícího, jak bude 

s nemovitostmi nakládáno (k jakému účelu bude nemovitost užívat), a nabídku kupní ceny.  

K výsledné kupní ceně budou připočteny náklady spojené s prodejem pozemku. 

Při podání žádosti o koupi pozemku p. č. st. 89 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

stavba: Lubojaty č.p. 58, obč. vyb, stojící na pozemku p. č. st. 89, vše v kat. území Lubojaty. 

musí být uhrazena peněžitá jistina ve výši 35.000,- Kč, která musí být uhrazena při podání 

žádosti na účet města číslo 6015- 1761833319/0800.  

Zaplacením jistiny ve výši 35.000,- Kč zájemce souhlasí, že v případě, že do 90 dnů od 

schválení zastupitelstvem města neuzavře kupní smlouvu a neuhradí kupní cenu, náleží Městu 

Bílovec 40% z uhrazené jistiny jako smluvní pokuta. 

 



Postup při majetkoprávních úkonech města a vzor kupní smlouvy je umístěn na internetových 

stránkách Města Bílovce www.bilovec.cz, v sekci formuláře ke stažení  a vzor kupní smlouvy 

dále pod odkazem Vzorové smlouvy města Bílovce – Vzorová kupní smlouva s předkupním 

právem.  Případné připomínky, či návrhy na změny ve smlouvě je kupující povinen uvést ve 

své nabídce. Město Bílovec se tímto nezavazuje k jejich akceptaci. 

Žádosti doručené po datu 31. 03. 2021 nebudou do výběrového řízení zařazeny (touto lhůtou 

je stanoveno datum, kdy musí být žádost doručena na výše uvedenou adresu, nikoliv odeslána 

uchazečem). Zájemci mohou získat podrobnější informace k prodeji nemovitostí na odboru 

finančním, Městského úřadu Bílovec, 17. listopadu 411, Bílovec, nebo na telefonním čísle 

556 312 144. 

Vyvěšeno:         Sňato: 

 

 

 

Mgr. Renata Mikolašová  

starostka města  v.r. 

  „otisk úředního razítka“ 

  

 

 
Tento záměr bude vyvěšen po dobu nejméně 15-ti dnů, aby se k němu mohli občané vyjádřit a podat 

své návrhy a připomínky. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.bilovec.cz/

