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Důvodová zpráva 

Odbor majetkový Magistrátu města Ostravy požádal dne 11.9.2013 o stanovisko k záměru prodeje 

pozemku parc. č. 1936/1, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 400 m
2
  (lokalita Pobialova), k. ú. 

Moravská Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz, obec Ostrava.  

Žadatelem je společnost Slezské nemovitosti, s.r.o. se sídlem Poděbradova 1243/7, Moravská 

Ostrava, IČ: 25368711, která požádala o koupi předmětného pozemku a současně dne 30.9.2013 

požádala o koupi pozemku parc. č. 1937/1, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 132  m
2
 v k. ú. 

Moravská Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz, obec Ostrava.  

Společnost užívá pozemky na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 30.9.2004, na dobu neurčitou 

s ročním nájemným 5.320,-- Kč a vybudovala na nich dětské hřiště.   

Vzhledem k časovému odstupu od podání původní žádosti žadatelů odbor majetkový Magistrátu 

města Ostravy oslovil evidované žadatele s žádostí o sdělení, zda na své původní žádosti i nadále 

trvají. V termínu svou žádost aktualizovala pouze společnost Slezské nemovitosti, s.r.o. Účel koupě 

je sjednocení vlastnictví, neboť společnost na těchto pozemcích již vybudovala dětské hřiště na své 

náklady. 

Komise investiční a strategického rozvoje na své schůzi dne  19.9.2013 projednala žádost 

a doporučila vydat souhlasné stanovisko s prodejem.   

V souladu se statutem bude cena v případě prodeje stanovena dle znaleckého posudku v místě 

a čase obvyklá.  

Odbor investic a místního hospodářství ve svém stanovisku ze dne 14.10.2013 nemá námitek 

k prodeji pozemku. 

Rada městského obvodu doporučila zastupitelstvu městského obvodu usnesením 

č. 3988/RMOb1014/61/13 ze dne 10.10.2013 vydat souhlasné stanovisko k záměru prodat 

předmětné nemovitosti.  

Zastupitelstvo městského obvodu vydává stanovisko v souladu s čl. 6 odst. 4) obecně závazné 

vyhlášky č. 11/2000. Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků.  
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