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DOŠLO DNE:  16.4.2018               Spis.zn. 8621/2018       
 
 

 
Žadatel:    Společenství vlastníků pro dům Elišky Krásnohorské 2497/21 Opava, 

                      se sídlem Elišky Krásnohorské 2497/21, 746 01 Opava, 

                      zastoupené Vladimírem Němčanským 
 

Věc:      - prodej části pozemku parc.č. 2530/252 – ostatní plocha ostatní komunikace,  

                   katastrální území Opava – Předměstí 

- bezplatná výpůjčka části pozemku parc.č. 2530/252 – ostatní plocha ostatní 

  komunikace, katastrální území Opava – Předměstí 

 

Předmět a důvod:  Předmětem prodeje je nově zaměřený pozemek ve vlastnictví SMO 

parc.č. 2530/963 – ostatní plocha, o výměře 20m
2
, oddělený dle nezapsaného geometrického 

plánu z původního pozemku parc.č. 2530/252 – ostatní plocha, katastrální území Opava - 

Předměstí.   

Předmětem bezúplatné výpůjčky je část pozemku parc.č. 2530/252 – ostatní plocha, o výměře 

78m
2 

a část pozemku parc.č. 2530/135 – ostatní plocha, o výměře 2m
2
, katastrální území 

Opava – Předměstí. Žadatel jako investor stavby  požaduje prodej pozemku z důvodu 

výstavby Zastřešeného bočního vstupu do panelového domu č.p. 2497, Elišky Krásnohorské 

č.or. 21. 

Na základě nákresu předmětné stavby bude v části pozemku navržené k prodeji umístěn 

zastřešený boční vstup s opěrnou zídkou, v části pozemku navržené k bezúplatné výpůjčce 

bude situován přístupový chodník včetně svahování (dle požadavku OHA a TS Opava).  

Pozemek se nachází v sídlištní zástavbě, v současné době tvoří veřejně přístupnou 

zatravněnou plochu.    

 

 

Situace:   Viz. snímek katastrální mapy
 

 

 

Stanovisko OHA:        viz příloha 

 

Kupní cena:     15 488,00 Kč vč. DPH tj. 640,00 Kč/m
2
 + DPH (cena dle Zásad)  

    
 

MK:          ze dne 28.5.2018 doporučuje prodej části pozemku a bezúplatnou výpůjčku 

 
     
RMO:      na svém zasedání dne 6.6.2018 pod č.usn. 3219/86 RM 18 bod 3. písm. d)  

               schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2530/252 – ostatní plocha,  

                   k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy   

 
GINIS:    smlouva prošla systémem GINIS se zapracovanými připomínkami 
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