
OBEC DOUBRAVA 
Doubrava čp. 599, 735 33 Doubrava 

  
 
   

 
 

V souladu s ust. § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, zveřejňuje: 

 
 

Z Á M Ě R 
 
 

prodeje souboru pozemků parc. č. 374 o výměře 369 m², druh pozemku ostatní plocha, 
parc. č. 375 o výměře 92 m², druh pozemku zahrada a parc. č. 376 o výměře 290 m², druh 
pozemku zahrada vše v katastrálním území Doubrava u Orlové, které jsou zapsány v listu 
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště 
Karviná. Celková výměra výše uvedených pozemků je 751 m². Minimální cena nabízených 
pozemků je 310,- Kč/m2. 
 
Podklady pro prodej výše uvedeného pozemku jsou k dispozici na Obecním úřadě Doubrava 
v kanceláři č. 3, p. Pavel Slávik, tel. č. 596513032, email: slavik@doubrava.cz.   
 
Termín pro podání písemných nabídek je do 31. 03. 2021, a to prostřednictvím doručovací 
služby nebo osobně na podatelnu Obecního úřadu Doubrava.  
 
 
Nabídka musí obsahovat:  

- jméno, příjmení, datum narození, doručovací adresu a kontaktní telefon, popř. email 
žadatele (žadatelů) 

- nabízenou cenu za 1 m2 
- informaci, že žadatel souhlasí s návrhem Kupní smlouvy (je k dispozici na webové 

stránce obce www.doubrava.cz, v sekci Tiskopisy ke stažení - Majetkoprávní 
záležitosti) 
 
 

Nabídka bude doručená v zalepené obálce s uvedením textu na obálce „NEOTVÍRAT – 
NABÍDKA CENY ZA POZEMKY“, na obálce musí být uvedeno jméno, příjmení a adresa 
bydliště žadatele. 
 
 
Každý žadatel může podat pouze jednu nabídku (platí jak pro jednotlivce, tak pro případy 
společných žádostí více osob) 
 
 
Rozhodujícím kritériem výběru bude výše nabídkové ceny a akceptace návrhu Kupní 
smlouvy. V případě shody nabídkové ceny bude pro určení jejich pořadí rozhodující datum a 
čas doručení obálky s nabídkou. Obec Doubrava si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu 
se žádným z žadatelů, případně záměr zrušit, změnit nebo vyvěsit nový. Prodej pozemků 
bude projednán na nejbližším zasedání zastupitelstva obce po ukončení termínu podání 
nabídek. 
 
 



   

 

 
Zveřejnění záměru bylo schváleno Radou obce Doubrava na její 51. schůzi dne 17. února 
2021, usnesením č. 506/51/21. 
 
Příloha: situace vyznačených částí pozemků k prodeji 
 
 
 
 
 
Mgr. Dáša Murycová 
starostka obce 


