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DOŠLO DNE:  15.8.2018      SPISOVÁ ZN.: 15899/2018  
 
 

 
Žadatel:     Jiráskova 2209/5, 746 01 Opava  
 

 
Věc:       Žádost o koupi spoluvlastnického podílu na pozemcích 

                   parc.č. 2890/454 a parc.č. 2890/455 – ostatní plocha,  

                   katastrální území Opava - Předměstí 

 

Předmět a důvod prodeje:  Jedná se o prodej spoluvlastnického podílu ve výši /12 na 

pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Opavy parc.č. 2890/454 - ostatní plocha                    

o výměře 179m
2 

a parc.č. 2890/455 – ostatní plocha o výměře 108m
2
, katastrální území 

Opava - Předměstí. Jedná se o příjezdovou a manipulační plochu před garážemi v garážišti                    

Na Dolním poli. Předmětné garážiště patří do seznamu vybraných garážišť, ve kterých jsou 

přístupové a manipulační plochy určené k prodeji. 

Žadatelka je vlastníkem garáže včetně pozemku parc.č. 2890/316 – zastavěná plocha a 

nádvoří.  

 

 

 

Situace:   Viz. snímek katastrální mapy
 

 

 

                                     
 

Cena:              za pozemek 4 784,00 Kč tj. 200,00 Kč/m
2  

(cena dle Zásad) 

 
 
 
 

RMO:    na svém zasedání dne 22.8.2018 pod č.usn. 3399/90 RM 18 bod 5. Schvaluje 

                  záměr prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti 1/12 na pozemcích  

                  parc.č. 2890/454 a parc.č. 2890/455 – ostatní plocha, k.ú. Opava – Předměstí 

 
    
     
ZMO:      na svém zasedání dne 17.9.2012 pod č.usn. 5/13 bere na vědomí přehled způsobu 

                   prodeje pozemků pod garážemi na jednotlivých garážištích v Opavě 

 
 

GINIS:    smlouva prošla systémem GINIS bez připomínek 
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