STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné
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Poř. číslo

Odbor majetkový
oddělení majetkoprávní
Cachel Jerzy

Materiál pro 28. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 16.09.2014

Převod části pozemku - p. Josef Holinka
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
nepřevést do vlastnictví p. Josefa Holinky (
část
pozemku p. č. 3435/275 o výměře cca 220 m2, v kat. území Karviná-město, obec Karviná, blíže specifikovanou v
situačním snímku, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.
Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
PC
1
2

Příloha

Název
ZM-28-OM-Převod části pozemku - p. Josef
Holinka- DZ.pdf
ZM-28-OM-Převod části pozemku - p. Josef
Holinka- 1 U.pdf
ZM-28-OM-Převod části pozemku - p. Josef
Holinka- 1 D.pdf

Komentář
důvodová zpráva
příloha č. 1 k usnesení
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Důvodová zpráva
Převod části pozemku – p. Josef Holínka
Statutární město Karviná je vlastníkem pozemku p.č. 3435/275 o výměře
Karviná-město, obec Karviná.

6856 m2 v kat. území

Jedná se o pozemek, který se nachází za objektem v majetku Slezské univerzity v Opavě – ul. Na
Vyhlídce. V minulosti sloužil jako hřiště u školy. V současné době připravuje statutární město Karviná
na výše uvedeném pozemku investiční akci „Atletický ovál Karviná-Nové Město“.
Pan Josef Holinka požádal o prodej části pozemku p.č. 3435/275 o výměře cca 220 m2 v kat. území
Karviná-město, obec Karviná za účelem zajištění přístupu a příjezdu k pozemku p.č. 759/2 v kat.
území Staré Město u Karviné, obec Karviná, který je v jeho vlastnictví. V případě, že nelze část
pozemku odprodat požádal p. Holinka o zřízení věcného břemene příjezdu a přístupu ke svému
pozemku.
Z ohledem na připravovanou investiční akci „Atletický ovál Karviná-Nové Město“ Odbor majetkový
nedoporučuje převést část pozemku p.č. 3435/275 o výměře cca 220 m2, v kat. území Karviná-město,
obec Karviná do vlastnictví p. Josefa Holinky. Do doby vyřešení výše uvedené stavby, Odbor
majetkový nedoporučuje rovněž zřízení věcného břemene služebnosti přístupu a příjezdu.

Komise majetková a bytová na svém jednání dne 30.07.2014 nedoporučila převést část pozemku
p.č. 3435/275 o výměře cca 220 m2, v kat. území Karviná-město, obec Karviná do vlastnictví p. Josefa
Holinky. Do doby vyřešení výše uvedené stavby nedoporučila rovněž zřízení věcného břemene.
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Příloha
Příloha č. 1 k usnesení

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 1 k usnesení

Strana 1 / 1

Příloha
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