
 1 

Příloha č. 1 
 
Návrh usnesení pro zastupitelstvo města – záměr prodeje 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo o záměru města prodat část pozemku parc.č. 2030 – ost. 
plocha,  jiná plocha v rozsahu cca 400 m2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle 
zákresu, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu. 

 
Důvodová zpráva 

 
Předmět 
Část pozemku  parc.č. 2030 – ost. plocha, jiná plocha o výměře cca 400 m2  z celkové 
výměry 508 m2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Pozemek není svěřen městskému 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.  
 
Žadatel 
Ing. Daniel D., bytem - Proskovice 
 
Účel 
Zřízení příjezdu a přístupu k nemovitostem žadatele. 
 
Situace 
Pozemek parc.č. 2030 se nachází mezi ul. Mariánskohorskou a Vaškovou.  
Jedná se o rovinatou travnatou plochu, kterou po zbourání obytného domu již město 
nevyužívá.   
Žadatel je vlastníkem nemovitostí parc.č. 2031/6, parc.č. 2034/1 a parc. č. 2033, které 
přímo sousedí s požadovaným pozemkem.  
 
Stanoviska 
Odbor dopravy ve svém vyjádření sděluje, že má zásadní námitky k prodeji části 
pozemku. Tato část pozemku již nezasahuje do uvažované stavby „Rozšíření ul. 
Mariánskohorské“ dle „Dopravně urbanistické studie ul. Mariánskohorské a ul. 
Muglinovské v úseku ul. Cihelní – řeka Ostravice“ zpracované v dubnu 2007.  
 
Útvar hlavního architekta uvádí, že dle Územního plánu města Ostravy je pozemek 
součástí plochy s funkcí „Bydlení hromadné“. ÚHA nemá námitek k prodeji části 
pozemku.  
 
Odbor technické správy majetku  pochůzkou na místě samém neshledal nic, co by po 
technické stránce mohlo bránit prodeji.  
 
Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením  č. 1312/20/07 ze dne 
15.11.2007 doporučila vydat souhlasné stanovisko k záměru prodeje uvedeného pozemku.  
 
Projednání v radě města 
Rada města s předloženým návrhem na záměr prodeje části pozemku souhlasila.  
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Příloha č. 2 
 
Návrh usnesení pro zastupitelstvo města - prodej 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část pozemku parc.č. 2030 – ost. plocha, jiná plocha 
o výměře 367 m2, oddělenou geometrickým plánem č. 3071-22/2008 ze dne 20.3.2008 a 
nově označenou jako pozemek parc.č. 2030/2 – ost. plocha, jiná plocha v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava Davidu D., rok narození …., bytem ….. Ostrava-Proskovice za 
kupní cenu ve výši 210.000,- Kč a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č.  1 
předloženého materiálu. 
 
 
Důvodová zpráva 
 
Předmět 
Geometrickým plánem č. 3071-22/2008 byla z pozemku parc.č. 2030 oddělena část o 
výměře 367 m2 a nově označena jako pozemek parc.č. 2030/2 – ost. plocha, jiná plocha 
vše v k,ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Tato část je předmětem převodu. 
Pozemek není svěřen městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 
 
Žadatel 
Ing. Daniel D., bytem Ostrava - Proskovice 
 
Účel 
Zřízení příjezdu a přístupu k nemovitostem žadatele. 
 
Situace 
Pozemek parc.č. 2030 se nachází mezi ul. Mariánskohorskou a Vaškovou.  
Jedná se o rovinatou travnatou plochu, kterou po zbourání obytného domu již město 
nevyužívá.   
Žadatel je vlastníkem nemovitostí parc.č. 2031/6, parc.č. 2034/1 a parc. č. 2033, které 
přímo sousedí s požadovaným pozemkem.  
 
Stanoviska 
Odbor dopravy ve svém vyjádření sděluje, že má zásadní námitky k prodeji části 
pozemku. Tato část pozemku již nezasahuje do uvažované stavby „Rozšíření ul. 
Mariánskohorské“ dle „Dopravně urbanistické studie ul. Mariánskohorské a ul. 
Muglinovské v úseku ul. Cihelní – řeka Ostravice“ zpracované v dubnu 2007.  
 
Útvar hlavního architekta uvádí, že dle Územního plánu města Ostravy je pozemek 
součástí plochy s funkcí „Bydlení hromadné“. ÚHA nemá námitek k prodeji části 
pozemku.  
 
Odbor technické správy majetku pochůzkou na místě samém neshledal nic, co by po 
technické stránce mohlo bránit prodeji.  
 
Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením  č. 1312/20/07 ze dne 
15.11.2007 doporučila vydat souhlasné stanovisko k záměru prodeje uvedeného pozemku.  
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Informace 
Zastupitelstvo města rozhodlo dne 30.1.2008 usnesením č. 775/14 o záměru města prodat 
část předmětného pozemku. 
Oznámení o záměru prodeje bylo zveřejněno na úřední desce Magistrátu města Ostravy od 
6.2.2008 do 22.2.2008. 
 
Cena 
Znaleckým posudkem č. 1666-44/2008 ze dne 14.4.2008 zpracovaným znalcem Ing. 
Karlem Švarcem byl předmět převodu popsán a oceněn částkou v místě a čase obvyklou ve 
výši 200.000,- Kč, tj. cca 550,- Kč/m2. 
Žadatel nabídl cenu ve výši 210.000,- Kč. 
 
Projednání v radě města 
Rada města s předloženým návrhem na prodej části pozemku souhlasila.  
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Příloha č. 3  
 
Kupní smlouva 
 

Kupní smlouva 
  kterou uzav řeli dle ustanovení § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve 

znění pozd ějších p ředpis ů 

 
 

1.  Statutární město Ostrava 
 Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava 
     IČ 00845451 
     DIČ CZ00845451     (není plátcem DPH) 
 zastoupené RNDr. Lukášem Ženatým, Ph.D., náměstkem primátora 
     Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
                                         Číslo účtu: 19-1649297309/0800 
    konst. symbol: 558 
                                    variabilní symbol: 
     (dále jen prodávající) 

 
 a 
 

2. Ing. Daniel D. , datum narození  
bytem Ostrava - Proskovice 

  (dále jen kupující) 
 

 
I.  

Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se 
skutečností v době jejího uzavření. 
 

 
II.  

Předmět převodu 
 

1. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem pozemku parc.č. 2030 - ost. plocha, jiná plocha 
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 

    Uvedený pozemek je zapsán u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální 
pracoviště Ostrava na listu vlastnictví č. 2577 pro k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 

 
2. Předmětem převodu je část pozemku parc.č. 2030 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 367 

m2, oddělená geometrickým plánem č. 3071-22/2008 ze dne 20.3.2008 a nově označená 
jako pozemek parc.č. 2030/2 – ost. plocha, jiná plocha v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava (dále jen předmět převodu). 
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III.  

Kupní cena  
 

1.  Prodávající  prodává  a  kupující kupuje a přejímá  do vlastnictví  předmět převodu, jak stojí 
a leží, za dohodnutou kupní cenu ve výši 210.000,-  Kč, slovy: Dvěstědesettisíckorun 
českých 

 
2. Kupní cenu sjednanou v odst. 1 tohoto článku kupující zaplatí prodávajícímu 

bezhotovostním bankovním převodem na účet uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30 
dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

 
3. Zaplacením se rozumí připsání částky rovnající se kupní ceně na účet prodávajícího 

uvedený v záhlaví této smlouvy. 
 

4. Nebude-li kupní cena v plné výši a ve sjednané lhůtě zaplacena, platí nevyvratitelná 
domněnka, že obě smluvní strany od kupní smlouvy odstoupily, kupující je povinen 
uhradit prodávajícímu veškeré náklady vzniklé v souvislosti s touto kupní smlouvou na 
straně prodávajícího. 

 
IV. 

Prohlášení 
 

1. Prodávající seznámil kupujícího se stavem předmětu převodu uvedeného v čl. II. odst. 2. 
této smlouvy.  

 
2. Prodávající prohlašuje, že na předmětu převodu neváznou žádné dluhy, zástavní práva, ani 

jiné právní povinnosti vůči třetím osobám. 
 

3. Kupující prohlašuje, že si předmět převodu prohlédl, že jej kupuje ve stavu, v jakém jej 
shledal, a že je mu znám právní i faktický stav předmětu převodu.  

 
 

V. 
Vklad vlastnického práva 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

podá prodávající do 15 dnů ode dne zaplacení kupní ceny kupujícím v souladu s čl. III., 
odst. 2 a 3 této smlouvy. Náklady spojené s vkladovým řízením uhradí kupující. 

 
2. Kupující nabude vlastnictví k předmětu převodu vkladem práva do katastru nemovitostí u 

katastrálního úřadu.  V případě, že katastrální úřad návrh na vklad vlastnického práva 
zamítne, platí nevyvratitelná domněnka, že smluvní strany od této smlouvy ke dni právní 
moci zamítavého rozhodnutí odstoupily. V tomto případě je prodávající povinen 
kupujícímu již zaplacenou kupní cenu vrátit do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o 
zamítnutí vkladu. 
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VI.  

Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že  
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
2. Tato smlouva je vyhotovena v 8 stejnopisech, přičemž po jejím uzavření prodávající obdrží 

3 vyhotovení, kupující obdrží 1 vyhotovení, 4 vyhotovení budou  podána s návrhem na 
vklad vlastnického práva katastrálnímu úřadu. 

 
 

VII.  
Doložka platnosti právního úkonu 

 
 Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
 

1. O záměru města prodat část nemovitosti uvedené v čl. II. odst. 2. této smlouvy rozhodlo 
zastupitelstvo města dne 30.1.2008  usnesením č. 775/14. 

 
2. Záměr města prodat část nemovitosti uvedené v čl. II. odst. 2. této smlouvy byl zveřejněn  

na úřední desce Magistrátu města Ostravy od 6.2.2008 do 22.2.2008.   
 

3.  O prodeji předmětu převodu uvedeného v čl. II. odst. 2. této smlouvy a o uzavření kupní 
smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 1161/19 ze dne 25.6.2008. 

 
 
V Ostravě dne                                                                V Ostravě dne 
 
 

  za  prodávajícího                                                       kupující 
 
 
 

  ...........................……..........................           .........................………........................ 
zmocněnec RNDr.Lukáš Ženatý, Ph.D.                   Ing. Daniel D.                                         

náměstek primátora            
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Příloha č. 7 

Graf znázorňující jednotlivé etapy vyřízení žádosti o prodej nemovitosti  

              ZÁMĚR PRODEJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZACE VLASTNÍHO PRODEJE  NEMOVITOSTÍ SV ĚŘENÝCH 
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REALIZACE VLASTNÍHO PRODEJE  NEMOVITOSTÍ NESV ĚŘENÝCH 
MĚSTSKÉMU OBVODU 
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Příloha č. 8 

Časový harmonogram při vyřizování žádosti pana Daniela D. o odkoupení části 

pozemku parc.č. 2030 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

 

Datum  Úkon 

30.7.2007 Přijetí žádosti o odkoupení pozemku parc.č. 2030 v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

7.8.2007 OM požádal o stanoviska 

16.11.2007 OM obdržel potřebná stanoviska. Odbor dopravy a Útvar hlavního 

architekta doporučili prodej pouze části nemovitosti z důvodu 

plánovaného „Rozšíření ul. Mariánskohorské“  

21.11.2007 Žadatel byl seznámen se stanovisky a potvrdil svůj zájem nabýt do 

svého vlastnictví pouze část pozemku parc.č. 2030 

18.12.2007 Rada města usnesením č. 3016/47 souhlasila s návrhem na záměr města 

prodat část pozemku parc. č. 2030 o výměře cca 400 m2 

30.1.2008 Zastupitelstvo města usnesením č. 775/14 rozhodlo o záměru města 

prodat část pozemku parc.č. 2030 o výměře cca 400 m2   

6.2.–22.2. 2008 Zveřejnění záměru města prodat část pozemku parc.č. 2030 

28.3.2008 OM obdržel geometrický plán č. 3071-22/2008, kterým  byla z pozemku 

parc.č. 2030 oddělena část o výměře 367 m2 a tato část byla označena 

nově jako pozemek parc.č. 2030/2 

14.4.2008 OM obdržel znalecký posudek č. 1666-44/2008, kterým byl nově 

označený pozemek parc.č. 2030/2 oceněn. 

13.5.2008 Žadatel odsouhlasil návrh textu kupní smlouvy 

10.6.2008 Rada města usnesením č. 4373/65 souhlasila s návrhem prodat nově označ

pozemek parc.č. 2030/2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava za kupní cenu 

210.000,- Kč do vlastnictví D. D. a s návrhem uzavřít kupní smlouvu 
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25.6.2008 Zastupitelstvo města usnesením č. 1161/19 rozhodlo  prodat  část 

pozemku parc.č. 2030 za podmínek, jak jej schválila rada města 

usnesením č. 4373/65 

4.8.2008 Kupní smlouva byla oboustranně podepsána 

11.9.2008 OM po zaplacení kupní ceny podal návrh na vklad vlastnického práva 

21.10.2008 OM obdržel od katastrálního úřadu kupní smlouvu s doložkou o 

povolení vkladu vlastnického práva vyplývajícího z výše uvedené 

smlouvy 
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Příloha č. 9 
 
Procentuální podíl jednotlivých příjmů na celkových příjmech statutárního města 
Ostravy 

 
Procentuální podíl jednotlivých výdajů na celkových výdajích statutárního města 
Ostravy 

 


