
zdroj dat: © statutární

1:1 000
Statutární město OPAVA

Horní náměstí 69
746 26  Opava

datum: 3. 8. 2021 čas: 11:24:10www.opava-city.cz/mapy

0 50 10025 metry

parc.č. 1716/15

Radka Honková



DOŠLO DNE:  25.3.2021       SPISOVÁ ZN.: 5239/2021  
 
 

Žadatel:      U Dráhy 1652/10A, 747 05 Opava 5 

                        U Dráhy 641/13, 747 05 Opava 5 
 

 

Věc:         Žádost o prodej pozemku parc.č. 1716/15 – zahrada, 

                      katastrální území Kateřinky u Opavy 

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

parc.č. 1716/15 – zahrada, o celkové výměře 403m
2
, katastrální území Kateřinky u Opavy, 

nacházejícího se na ulici U dráhy v Opavě - Kateřinkách. 

Předmětný pozemek parc.č. 1716/15 byl dříve ve vlastnictví soukromého vlastníka a byl 

využíván jako zahrádka se zahradní chatkou. V rámci výstavby severního obchvatu byl 

s vlastníky směněn za pozemek jiný. Následně byla v rámci výstavby severního obchvatu část 

předmětného pozemku využita pro výstavbu komunikace. O koupi zbylé části pozemku 

požádali žadatelé už v minulosti, s prodejem pozemku se ale muselo vyčkat až po dokončení 

komunikace severního obchvatu.  Dle platného územního plánu města se předmětný pozemek  

nachází v plochách BI – bydlení individuální. 

Žadatelé požadují koupit předmětný pozemek každý v rozsahu rozdělení dle přiloženého 

geometrického plánu: 

- žadatel pan  je vlastníkem sousedního rodinného domu U Dráhy 1652/10A 

a má zájem koupit část předmětného pozemku označeného geometrickým plánem jako 

parc.č. 1716/26 o výměře 169m
2
 za účelem rozšíření své zahrady, o kterou přišel 

v rámci vyb dování severního obchvatu 

- žadatel pan  vlastní sousední pozemek parc.č. 1716/1 a má zájem koupit 

část předmětného pozemku označeného geometrickým plánem jako parc.č. 1716/15 o 

výměře 234m
2
 za účelem rozšíření svého pozemku zahrady. 

 

 

Situace:     viz. snímek katastrální mapy
 

 

 

MK:           ze dne 12.4.2021 souhlasí s prodejem pozemku za kupní cenu dle zásad 

 

Cena:           celkem 362 700,00 Kč tj. 900,00 Kč/m
2 

(cena dle zásad prodeje) 

 

 

RM:             na svém zasedání dne 21.4.2021 pod č.usn. 2986/70/RM/21 bod 1. písm. a), b) 

                       schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1716/15 – zahrada,  

                       k.ú. Kateřinky u Opavy, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 
 

 

Zveřejněno:          v období od 12.5.2021 do 28.5.2021 pod poř.č. 319/21 
 

 

GINIS:           smlouva prošla systémem GINIS bez připomínek 
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