
Materiál č. 6) 
Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová
------------------------------

Pro 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, konané dne 6.5.2020.

Uzavření darovací smlouvy na pozemek parc.č. 2584/32, ul. Paskovská

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová 

rozhodlo

na straně obdarovaného o přijetí daru pozemků parc.č. 2584/32 – ostatní plocha o výměře  
13 m2,  ul. Paskovská v kat.úz. Hrabová, od Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října
2771/117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeného z pověření hejtmana kraje Správou
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23
Ostrava, a o uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu.

Důvodová zpráva:
MOb Hrabová realizoval chodník v rámci stavby „Přechod pro chodce u AZ Beta, Ostrava-
Hrabová“ na části pozemku parc.č. 2584/6, který je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje
(jedná  se  o  silniční  pozemek  silnice  III/4705  –  Paskovská).  Kraj  zastupuje  Správa  silnic
Moravskoslezského kraje, p.o., se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz. Po realizaci
stavby byl z tohoto pozemku oddělen pozemek parc.č. 2584/32.
Zastupitelstvo MOb Hrabová dne 4.3.2020 usnesením č. 11/134 souhlasilo s přijetím daru
předmětného pozemku.   
Rada  města  Ostravy  vydala  předchozí  souhlas  k bezúplatnému  nabytí  dne  24.3.2020
usnesením č. 03551/RM1822/52.

Zpracovala: - Ing. Jana Faicová – ved. odboru stavebně správního
Předkládá: - Igor Trávníček – starosta MOb Hrabová
Projednáno: - v Radě městského obvodu Hrabová na jednání dne 8.4.2020 se souhlasným 

   stanoviskem
Příloha:  - návrh smlouvy



Materiál č. 7) 
Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová
------------------------------

Pro 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, konané dne 6.5.2020.

Žádost o prodej pozemků

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová 

bere na vědomí

žádost  Z.N.  a  D.N.  ze  dne  2.4.2020 o  prodej  pozemku parc.č.  2590/3  –  ostatní  plocha  
o výměře 364 m2 a části pozemku parc.č. 2090/1 – ostatní plocha o výměře cca 300 m2,

Var. A) souhlasí

se záměrem prodeje předmětných nemovitostí

a ukládá

a) vedoucí odboru stavebně správního zajistit vypracování znaleckého posudku,

b) starostovi předložit záměr prodeje pozemků k rozhodnutí Zastupitelstvu města Ostravy. 
 

Var. B) nesouhlasí

se záměrem prodeje předmětných nemovitostí
 
 

Důvodová zpráva:
Žádost  podali  manželé  Zdeněk a Dagmar  Nehudkovi.  Jedná se o pozemky,  které  sousedí
s pozemky  v jejich  vlastnictví.  V minulosti  byly  tyto  pozemky  ponechávány  jako  územní
rezerva pro přístup do lokality severně ul. Jezdiště, kde byla plánována rozsáhlá výstavba.
V současné době je na daném území plocha ochranné zeleně a záplavové území Ščučí.
Manželé Nehudkovi navrhují cenu 278,- Kč/m2. Městský obvod může, v případě předchozího
souhlasu ZMO, prodávat pozemky za cenu min. podle znaleckého posudku.  
V přiloženém situačním snímku je červeně vyšrafován pozemek parc.č. 2590/3, fialová je část
pozemku parc.č. 2090/1. Žlutá plocha je zbývající část pozemku parc.č. 2090/1.

Zpracovala: - Ing. Jana Faicová – ved. odboru stavebně správního
Předkládá: - Igor Trávníček – starosta MOb Hrabová
Projednáno: - v Radě městského obvodu Hrabová na jednání dne 22.4.2020 se souhlasným 
     stanoviskem
Příloha: - situační snímek            
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