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SPISOVÁ ZN.: 11993/2018  
 
 

 
Žadatel:    169/2, 747 73 Opava – Vávrovice 

                        169/2, 747 73 Opava – Vávrovice 

 
Věc:       Žádost o koupi části pozemku parc.č. 74 – trvalý travní porost,  

                   katastrální území Držkovice 

Předmět a důvod prodeje:  Jedná se o prodej nově zaměřeného pozemku parc.č. 74/1 – 

trvalý travní porost o výměře 318m
2
 odděleného z původního pozemku parc.č. 74 – trvalý 

travní porost ve vlastnictví Statutárního města Opavy, katastrální území Držkovice.  

Nově zaměřený pozemek sousedí s pozemkem a stavbou rodinného domu ulice Držkovická 

č.p. 169 č.or. 2 ve spoluvlastnictví žadatelů. Na části pozemku se nachází zpevněná plocha 

využívaná k parkování, zatravněná část pozemku je připlocena k zahradě rodinného domu, 

jsou zde vysazeny okrasné porosty. Dle platného územního plánu města se pozemek nachází 

v území SV – plochy smíšené obytné venkovské.   

 

 

Situace:   Viz. snímek katastrální mapy
 

 

 

Stanovisko OHA:       souhlasí s prodejem pozemku 

                                     

 

Cena:              za pozemek 50 880,00 Kč tj. 160,00 Kč/m
2  

(cena dle Zásad při platbě  

                           v hotovosti)  
 

 

MK:               ze dne 27.8.2018 doporučuje prodej části pozemku 
 

     
RMO:      na svém zasedání dne 5.9.2018 pod č.usn. 3429/91 RM 18 bod 3. písm. c)                     

schvaluje záměr prodeje části  pozemku parc.č. 74 – trvalý travní porost,  k.ú. Držkovice, dle 

zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 

 

                       na svém zasedání dne 20.2.2019 pod č.usn. 268/9/RM/19 bod 1. písm. a)                     

doporučuje zastupitelstvu města schválit upravenou kupní smlouvu (PID MMOPP00HZOUS) 

mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a panem  a panem 

 jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 

74 - trvalý travní porost, označené dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu jako 

pozemek parc.č. 74/1, k.ú. Držkovice, za cenu ve výši 50.880,00 Kč, tj. 160,00 Kč/m
2 

(cena 

dle zásad) 

 

GINIS:        smlouva prošla systémem GINIS bez připomínek 













74 433*1) travní p. 74/1 183 travní p. 2 74 140 183

74/2 26 travní p. 2 74 140 26

433 443

*1) Rozdíl +1 m2 vzniklý zaokrouhlením výměr (bod 14.6 přílohy katastrální vyhlášky) u dosavadní parcely č.74
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VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

rozdělení pozemku

GEOPORT, s.r.o.
Zacpalova 379/27, Opava,
IČO 27791645
Tel./Fax. : 553624799
117-131/2018
Opava
Opava
Držkovice
Horní Benešov 0-1/22

znaky z plastu

10. srpna 2018       130/2018

Ing.Jiří Hlaváček

1558/1996

Číslo plánu:

Okres:

Obec:

Mapový list:

Dne: Číslo:Číslo:Dne:

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

Vyhotovitel:

Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost

které byly označeny předepsaným způsobem:

Kat. území:

Jméno, příjmení:

Číslo položky seznamu úředně oprávněných
zeměměřických inženýrů:

Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě uloženému
v dokumentaci katastrálního úřadu.

Jméno, příjmení:

Číslo položky seznamu úředně oprávněných
zeměměřických inženýrů:

seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic,

Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:GEOMETRICKÝ PLÁN
pro

Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě.Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel.

74/1 55800 183
74/2 55800 26
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Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu
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Foto ul. Držkovická 

 

 

 

 




