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DOŠLO DNE:  12.4.2018        Sp.zn. 10391/2018/MMI 
 
 

 
Žadatel:    , Černá 1647/7b, 747 05 Opava 5  
 

 
Věc:      Směna části pozemků parc.č. 2855 – ostatní plocha, parc.č. st. 2202 – zastavěná 

                 plocha a nádvoří za část pozemku parc.č. st. 2201/1 – zastavěná plocha 

                 a nádvoří, katastrální území Kateřinky u Opavy 

 
Předmět a důvod směny:  Jedná se o směnu části pozemku parc.č. 2855 – ostatní 

plocha, označené jako písm. „a“, a části pozemku parc.č. st. 2202 – zastavěná plocha a 

nádvoří, označené jako písm. „b“, které se dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu 

slučují do pozemku parc.č. 2855/2 – ostatní plocha o výměře 26m
2
 ve vlastnictví SMO, za 

část pozemku parc.č. st. 2201/1 – zastavěná plocha a nádvoří, označené dle přiloženého 

nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 3315 – ostatní plocha o výměře 26m
2
, ve 

vlastnictví pana , vše k.ú. Kateřinky u Opavy 

Na předmětných částech pozemků parc.č. 2855 a parc.č. st. 2202 se nachází zatravněná 

plocha s několika borovicemi tvořící funkční plochu s objektem č.p. 1647 ve vlastnictví 

žadatele. Na předmětné části pozemku parc.č. st. 2201/1 se nachází stavba cyklostezky ve 

vlastnictví SMO.  Směnou pozemku dojde k majetkoprávnímu vypořádání. 

 

 

Situace:   Viz. snímek katastrální mapy
 

 

 

Stanovisko OHA:         

 
    

 
MK:            ze dne 27.8.2018 doporučuje směnu pozemků 

 

 
     
RMO:       

 











1FJ>. 
Dobrý den, 
po předchozí konzultaci na odboru majetku města obracím se na vás s žádost í o zahájení řízen í 

ohledně rekonstrukce a údržby pěší komunikace podél mého rodinného domu na adrese Černá 
1647/7b /parcela č.2201/2 /a 1584/7a /parcela č. 2201/1/. 
Zmíněná pěší komunikace je dle katastrálních map částečně v majetku města Opavy a částečně na 
mém soukromém pozemku. 
Jelikož se tato komunikace již dlouhou dobu nachází v nevyhovujícím stavu a může být nebezpečná 

pro procházející, žádám o zahájení jednání v této věci. 

Přeji hezký den. 

 
 

 



VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

Dosavadní stav Nový stav 

c Porovnání se stavem evidence právních vztahů 
Označeni Vyměra parcely 

Druh Označení Vyměra Druh Typ 
·~ ~ pozemku pozemku pozemku parcely pozemku stavby ::> • ., Díl přechází z pozemku 

~ Výměra dílu 'č 

parcelním parcelním .oE označeného v $2 ~ .2 .~ ::> o· 
"'"' "'- c: <a:: 

číslem číslem dřívější ·-IV) -
Způsob Způsob Způsob •:::J katastru >(,);.:Ul C'O 

ha m' ha m' a. ~ ha m' 
N 

využití využiti využití N nemov•tosti 
po z. 

"' o 
evidence 

C.p. 1584 

st. 220111 2 31 zast. pl. st. 220111 2 os zast. pl. rod. dům o 
ost. pl. 

3315 26 jiná pl. o st. 220111 1596 j 26 

zast. pl. zast. pl. 

st. 2202 1 78 zbot. st. 2202 1 74 z bot. 2 

ost. pl. ost. pl. 

2855 1 47 ost.kom. 2855 / 1 1 25 ost. kom. 2 2855 1878 1 25 

ost. pl. 

28551 2 26 jiná pl. o 2855 1878 22 a 

st. 2202 1878 04 b 

26 

' 5 j 56 5 ! 56 

GEOMETRICKY PLAN Geometricl<ý plán ověřil úředně oprávněný reměměřiclcý inienýr. Stejnopis ověřit úií!dnó oprávněný umóměřícký inienýr : 

pro Jméno, přijmení: 
Ing. RudolfŤapt'uch 

Jméno, příjmení: 

Ing. Rudolf fapťuch 
rozdělení pozemků Číslo položky seznamu úředně 364/95 Číslo položky seznamu úředně 364/95 
a změnu hranic pozemků oprávněných zeměměřických mženýrů: oprávněných zeměměřických inženýrů: 

Dne: 15.08.2018 Číslo: 167/2018 Dne: 2 1 -08- Z018 Číslo:/f2j2018 

Náležitostmi a přesností odpovídá pr:lvnim předpisům. 
Tento stej nopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické 
podobě uložcntmu v dokumenta.ci kata:;.trálnOlO úhWu. 

Petr Jaroš Katastrálni úřad souhlasí s očíslováním parcel. Ověií!ní stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě. 

Vyhotovitel: zeměměřické práce 

U Potoka 114 ~~olf t-4.b 
747 35 Hněvošice ~· ~CúZJr~J )t~ ,<:-y "c.-1. (\ 

C:rsto plánu: 3182- 91 I 2018 ll · ~ ~j \ Ok.res: Opava KÚ pro Moravskoslezský kraj 
KP Opava \ jl o ~ 

Obec: Opava Ing. Marie Jiráková 
l;. '\._ ~~~ J PGP-1625/2018-806 

Kat. územf: Kateřinky u Opavy 2018.08.17 13:30:12 CEST ~~ .... ~· #t:/1-
Mapový list: OP 8-3 / 32 

'Wze~~~ 

Dosavadnlm vlaslrúlcUm pozemků bylo poskflnuta možooSI c o;cz.nám• se v tcrtnu !f průbihcm navrhovaných nových hnnte. 
které byly um.t.:ny pluJcp>aným Lp\oob.:lll. 

dle seznamu souřadnic 



2201/1 

1304-538 

Q 

2856 

J 

2202 

2872 

k./J. Katerinky u Opavy 

k./J. Opava-Predmestr 

Seznam souradnic (5- JTSKJ 
Crslo bodu Souradnice pro zapis do KN 

y X Kod kv . Poznamka 

k.o. Katerinky u Opavy (7117561 
1304-64 496460.54 1087436.26 3 roh budovy 

1304-537 496470.46 1087428.64 3 
1304-538 496475.62 1087424.90 3 

2064-5 496451.21 1087431.78 3 roh zrdky 
2064-6 496445.62 1087435.10 3 docasne stabilizovan 

1 496449.91 1087432.55 3 obrubnrk 
2 496443 .89 1087435.78 3 
3 496449 .43 1087431 .88 3 
4 496457.03 1087438.47 3 roh zrdky 
5 496455 .52 1087439.59 3 obrubnrk 
6 496448.94 1087442.90 3 
7 496452.19 1087441 .30 3 
8 496444 .06 1087436.02 3 
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