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DOŠLO DNE:  10.9.2020      SPISOVÁ ZN.: 14623/2020  
 
 

Žadatel:     Witzenmann Opava, spol. s.r.o., 

                       se sídlem Nákladní 2855/7, 746 01 Opava    
  
 

Věc:         Směna pozemků parc.č.  1601/5 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č.  1598 – 

                      zastavěná plocha a nádvoří za pozemky parc.č. 1600/5 – ostatní plocha,  

                      parc.č. 1602/5 – ostatní plocha, katastrální území Opava - Předměstí 

 
Předmět a důvod směny:  Jedná se o směnu spoluvlastnického podílu ve výši 1/2  

pozemku ve vlastnictví SMO parc.č. 1601/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře podílu 

62,50m
2
 a pozemku parc.č. 1598 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 129m

2
, tedy celkem 

191,50m
2
, katastrální území Opava - Předměstí. Pozemky se nacházejí v uzavřeném areálu 

společnosti jsou zastavěné výrobními objekty.  

Předmětné pozemky budou směněny za pozemky ve vlastnictví společnosti Witzenmann 

Opava, spol. s.r.o., parc.č. 1600/5 – ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 28m
2
, parc.č. 

1602/5 – ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 104m
2
, tedy celkem 132m

2
, katastrální 

území Opava - Předměstí. Pozemky jsou v současné době zastavěné stavbou veřejného 

chodníku ve vlastnictví SMO. Pozemek parc.č. 1601/5 je v podílovém spoluvlastnictví 

s jiným vlastníkem (usnesením soudu č.den. 64/1956 – Ohralo Jenovefa, Německo), 

předmětem směny bude tedy spoluvlastnický podíl ve výši 1/2.  

Na části veřejného chodníku se nachází autobusová zastávka, která je zastřešena střešním 

přesahem umístěným na budově bez čp ve vlastnictví společnosti Witzenmann. Zastřešení 

autobusové zastávky je již dlouhodobě poskytováno bezúplatně. Se společností Witzenmann 

Opava, spol. s.r.o., bylo vedeno jednáno ohledně finančního vyrovnání v rámci směny 

pozemků. Byl dohodnut finanční doplatek ve výši 60 000,00 Kč s tím, že se společnost 

zavazuje k zachování střešního přesahu po dobu 20-ti let, přičemž k tomuto závazku 

zaváže i případného dalšího právního nástupce společnosti.  
 
 

Situace:     viz. snímek katastrální mapy
 

 

    
Cena:            dle znaleckého posudku 

- pozemky ve vlastnictví SMO:                           205 280,00 Kč tj. 1071,96 Kč/m
2
 

- pozemky ve vlastnictví Witzenmann s.r.o.:        83 450,00 Kč tj.   632,22 Kč/m
2
 

 

Porada vedení:       projednáno na poradě vedení 

 

Finanční vyrovnání:   doplatek ve výši  60 000,00 Kč.   

 
Zveřejněno:           v období od 10.6.2021 do 26.6.2021 pod poř.č. 408/21 
 

 

GINIS:           smlouva prošla systémem GINIS bez připomínek 
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