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Došlo:   28.5.2020          SPISOVÁ ZN.: 8739/2020  
 
Výzva:    , Písková 476/9, 747 07 Opava  - Jaktař 

                    Písková 488/19, 747 07 Opava  - Jaktař 

 
Věc:     Prodej části pozemku parc.č. 295 – ostatní plocha, katastrální území Jaktař 
 

 

 

Předmět a důvod prodeje:  Jedná se o prodej částí pozemku ve vlastnictví SMO parc.č. 

295 – ostatní plocha ostatní komunikace, katastrální území Jaktař. Pozemek se nachází na 

konci ulice Písková. Předmětné části pozemku jsou připloceny k pozemkům a tvoří součástí 

vjezdu k rodinným domům Písková 476/9 a Písková 488/19 ve vlastnictví žadatelů.   

Prodejem předmětných částí pozemků dojde k majetkoprávnímu vypořádání.   

Žadatelé požadují koupit předmětný pozemek každý v rozsahu rozdělení dle přiloženého 

geometrického plánu: 

- žadatelka paní  je vlastníkem sousedního rodinného domu Písková 

476/9 a má zájem koupit část předmětného pozemku označeného geometrickým 

plánem jako parc.č. 295/3 o výměře 5m
2
   

- žadatelé manželé   jsou vlastníkem sousedního rodinného domu 

Písková 488/19 a mají zájem koupit část předmětného pozemku označeného 

geometrickým plánem jako parc.č. 295/2 o výměře 5m
2
    

 

 

Situace:     viz. snímek katastrální mapy
 

 

 

MK:           ze dne 27.7.2020 doporučuje snížení kupní ceny a to z důvodu malé výměry 

pozemku, problematického případného vymáhání bezesmluvního užívání pozemku a 

neefektivnosti uzavření nájemní smlouvy 

 

Cena:           celkem 3 000,00 Kč tj. 300,00 Kč/m
2 

(cena dle dohody) 

 

 

RM:             na svém zasedání dne 27.7.2020 pod č.usn. 2840/67/RM/21 bod 1. písm. a), b) 

                       schvaluje záměr prodeje částí pozemku parc.č. 295 – ostatní plocha,  

                       k.ú. Jaktař, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 
 

 

Zveřejněno:          v období od 4.5.2021 do 20.5.2021 pod poř.č. 291/21 
 

 

 

GINIS:           smlouva prošla systémem GINIS bez připomínek 

 
 











Ul. Písková 

 
 

3D pohled 

 
Územní plán 

 




