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ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI  

VE VLASTNICTVÍ OBCE SLATINA 
 

 

Obecní úřad Slatina v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění, zveřejňuje záměr obce Slatina prodat ze svého vlastnictví: 

v k.ú. Slatina pod Házmburkem:  

- pozemek parc. č. 177 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 76 m², s budovou č.p. 

144 rodinný dům, jako jeho součástí 

- pozemek parc. č. 457/35 zahrada o výměře 685 m² 

- pozemek parc. č. 457/43 zahrada o výměře 10 m² 

- pozemek parc. č. 428/5 ostatní plocha o výměře 4 m² 
 

 

Nemovitosti se nacházejí na úpatí Hazmburku, na okraji obce Slatina. Jedná se o samostatný 

rodinný dům, přízemní dřevostavbu, nepodsklepený. 

 

Výběr bude proveden obálkovou metodou. Nejnižší cenová nabídka je 1.000.000,- Kč. 

Nemovitost získává účastník s nejvyšší cenovou nabídkou. Platnost tohoto záměru je do dne 

otevírání obálek, tj. 27.09.2017 ve 13,00 hodin. 

 

Při účasti ve výběru je nutné složit vratnou kauci, ve výši 10.000 Kč. Kauce musí být složena 

na účet č. 10527471/0100, VS: rodné číslo účastníka, nebo hotově na pokladně obce Slatina - 

po telefonické domluvě. V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy, kauce propadá 

obci. 

 

Nemovitost je možné prodat pouze fyzické osobě. 

 

Nabídka musí být doručena na podatelnu Obecního úřadu ve Slatině, Slatina 50, 410 02  

Lovosice, nejpozději do 27.09.2017 do 12,00 hodin v zalepené obálce, která bude označena : 

a) identifikačními údaji zájemce (jméno, příjmení, adresa trvalého pobyt) 

b) nápisem „Neotevírat – nabídka prodeje pozemku s budovou čp. 144 a pozemků 

v k.ú. Slatina pod Házmburkem“ 

V případě, že obálka s nabídkou nebude označena, jak je uvedeno výše, nebude do 

nabídkového řízení zařazena. 

 

Nabídka kupní ceny musí obsahovat: 

a) kupní cena 

b) identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, rodné číslo 

účastníka) 

c) podpis zájemce musí být úředně ověřen 

d) doporučujeme uvést telefonní číslo popř. e-mail 

e) přiložit doklad o složení kauce ve výši 10.000 Kč 

mailto:info@slatina-lt.cz


V případě, že obálka s nabídkou nebude obsahovat výši kupní ceny, identifikační údaje 

totožné s údaji na obálce nebo podpis zájemce na nabídce nebude úředně ověřen, bude 

z nabídkového řízení po otevření vyřazena. 
 

Uzavření kupní smlouvy podléhá schválení Zastupitelstva obce Slatina. 

Obec Slatina si vyhrazuje právo zrušit záměr prodeje kdykoliv do rozhodnutí Zastupitelstva 

obce Slatina. 

Bližší informace na tel. 416 591 424 nebo 607 979 809 nebo e-mail: info@slatina-lt.cz  

 

 

 

Ing. Dana Stránská 

starostka obce Slatina 

 

Vyvěšeno:   11.09.2017 

Sejmuto:     27.09.2017 
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