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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(tzv. GDPR) a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Zpráva na 21. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 15.09.2021

Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 901, k.ú. Štýřice (Kamenná
čtvrť)
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Mapa_žádost_KN

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Štadlerová Brigita, Mgr. - právník

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
nemá námitek
k využití předkupního práva k nabytí nemovité věci (budova
č.p. 716 – objekt k bydlení) na pozemku p.č. 901 o vým. 228
m2, k.ú. Štýřice, dle nabídky
[osobní údaj odstraněn]
z
úrovně statutárního města Brna za předpokladu úhrady kupní
ceny z rozpočtu SMB a
ukládá
vedoucí Odboru
žadateli.
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Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
126. RMČ BS projednala dne 09.08.2021 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2021/126/26:
doporučuje
ZMČ BS nemít námitek k využití předkupního práva k nabytí
nemovité věci (budova č.p. 716 – objekt k bydlení) na pozemku
p.č. 901 o vým. 228 m2, k.ú. Štýřice, dle nabídky
[osobní
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údaj
odstraněn]
z úrovně
statutárního
města
předpokladu úhrady kupní ceny z rozpočtu SMB a

Brna

za

ukládá
vedoucí Odboru majetku ÚMČ BS zajistit předložení návrhu na
nejbližší zasedání ZMČ BS.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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35. Majetková komise projednala dne 28.07.2021 s výsledkem:
Usnesení 35.2021.17.16.:
doporučuje
RMČ BS nemít námitek k využití předkupního práva k nabytí
nemovité věci (budova č.p. 716 – objekt k bydlení) na pozemku
p.č. 901 o vým. 228 m2, k.ú. Štýřice, dle nabídky
[osobní
údaj
odstraněn]
z úrovně
statutárního
města
Brna
za
předpokladu úhrady kupní ceny z rozpočtu SMB.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení bylo přijato.
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nepřítomen

obecní – svěřeno, správce OM ÚMČ BS
Magistrát města Brna – majetkový odbor žádá o vyjádření k
využití předkupního práva k nabytí nemovité věci dle NOZ
(budova č.p. 716 – objekt k bydlení) ve vlastnictví
[osobní
údaj odstraněn] na pozemku
p.č. 901 – zastavěná plocha a
nádvoří o vým. 228 m2, k.ú. Štýřice, do majetku města.
Jedná se o nemovitou věc v Kamenné kolonii (budova č.p. 716 –
objekt k bydlení, Kamenná čtvrť 131), k.ú. Štýřice.
Důvodem žádosti MO
odstraněn] (budova
131 na pozemku p.č.
předkupního práva k

MMB je konkrétní nabídka
[osobní údaj
č.p. 716 – objekt k bydlení, Kamenná čtvrť
901 o vým. 228 m2, k.ú. Štýřice) k využití
nemovité věci dle NOZ.

Majetkový odbor MMB obdržel nabídku
dne 22.07.2021, termín
pro využití předkupního práva je do 21.10.2021, dohodnutá
kupní cena činí 8.100.000,- Kč.
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Žádost o vyjádření k využití předkupního práva byla doručena
na Odbor majetku ÚMČ BS dne 26.07.2021.
MO MMB žádá o vyjádření k využití předkupního práva ke
konkrétní nabídce a vzhledem k zákonné tříměsíční lhůtě k
využití předkupního práva žádá MO MMB o vyjádření do 14 dnů od
obdržení žádosti.

Předkupní právo:
Dle § 3056 NOZ, vlastník pozemku, na němž je zřízena stavba,
která není podle dosavadních právních předpisů součástí
pozemku a nestala se součástí pozemku ke dni nabytí účinnosti
NOZ k 01.01.2014, má ke stavbě předkupní právo a vlastník
stavby má předkupní právo k pozemku.
Na základě uvedeného ustanovení NOZ vznikly ke dni 01.01.2014
statutárnímu
městu
Brnu,
jakožto
vlastníkovi
pozemků,
předkupní práva ze zákona k budovám, které jsou na pozemcích
obce umístěny, a vlastníkům budov vzniklo vůči statutárnímu
městu Brnu předkupní právo k pozemku, na kterém je budova
umístěna.
Předkupní právo spočívá v povinnosti vlastníka věci nabídnout
věc osobě oprávněné z předkupního práva (předkupníkovi) ke
koupi, pokud by ji chtěl vlastník prodat třetí osobě
(koupěchtivému).
Prodávající učiní nabídku předkupníkovi tím, že mu ohlásí
prodej za týchž podmínek, jaké dohodl s koupěchtivým.
Zákonná lhůta pro přijetí nabídky je tříměsíční s tím, že v
případě využití nabídky je nutno v dané lhůtě uhradit
prodávajícímu kupní cenu, pokud není ujednána jiná lhůta (viz
§ 2148 NOZ).
Postup MO MMB:
MO MMB si při obdržení nabídky předkupního práva vyžádá
stanoviska příslušných orgánů, včetně stanoviska příslušné
městské části a poté předkládá věc k rozhodnutí orgánům města
Brna.
Pokud bude příslušná městská část považovat za potřebné
nabídnutou
nemovitost
vykoupit,
je
třeba,
aby
výkup
realizovala ze své úrovně tak, jak jí to umožňuje článek 11
odst. 2. písm. a) Statutu města Brna.
Vzhledem k zákonné tříměsíční lhůtě k využití nabídky
předkupního práva, je třeba „nabídky“ řešit ihned po jejich
obdržení a příslušný materiál předkládat orgánům města Brna,
popř. orgánům městských částí v nejkratším možném termínu,
zejména pokud by se jednalo o majetek, u kterého je žádoucí
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nabídku předkupního práva využít.
Realizace využití předkupního práva z úrovně MČ BS:
Odbor majetku ÚMČ BS po obdržení nabídky předkupního práva
předloží „nabídku“ samosprávným orgánům MČ BS (komise, RMČ BS,
ZMČ BS). Uplatnění předkupního práva je jednáním majetkoprávní
povahy, tudíž rozhodnutí o něm přísluší zastupitelstvu obce (§
85 písm. a) zák. o obcích).
Možnost využití předkupního práva umožňuje MČ Statut města
Brna (čl. 11 odst. 2. písm. a)).
Dle čl. 75 odst. 4 písm. f) Statutu města Brna - nabytí
nemovitého majetku, který MČ nabývá jménem města, podléhá
oznámení Radě města Brna (oznamovací povinnost), a to
bezodkladně; provedením zápisu do katastru nemovitostí je
nemovitý majetek svěřen MČ.
V případě využití předkupního práva dojde k realizaci koupě za
stejných
podmínek,
na
jakých
se
prodávající
dohodl
s
koupěchtivým (§ 2147 odst. 2 NOZ).
Předkupník zaplatí kupní cenu do 3 měsíců po nabídce, pokud
není ujednána jiná lhůta.
V případě, kdy by Zastupitelstvo rozhodlo ve lhůtě o nevyužití
předkupního práva, prodávající převede nemovitou věc na
koupěchtivého, zákonné předkupní
právo pak přechází na
koupěchtivého jako na nabyvatele nemovité věci a vázne na této
nemovité věci, dokud nedojde ke sjednocení vlastnictví pozemku
a na něm stojící nemovité věci (§ 2144 odst.3 NOZ).
Vzhledem k zákonné tříměsíční lhůtě k využití předkupního
práva žádá MO MMB o vyjádření MČ BS do 14 dnů od obdržení
žádosti.
Pokud MO MMB neobdrží vyjádření MČ do 14 dnů od odeslání
informace o nabídce předkupního práva městské části, předloží
orgánům města Brna k projednání materiál ve věci nabídky na
uplatnění předkupního práva bez stanoviska MČ.
Vyjádření OM ÚMČ BS:
Odbor majetku ÚMČ BS jako správce pozemku p.č. 901, k.ú.
Štýřice, nedoporučuje souhlasit s využitím předkupního práva k
nabytí nemovité věci (budova č.p. 716 – objekt k bydlení) na
pozemku p.č. 901 o vým. 228 m2, k.ú. Štýřice, dle nabídky
[osobní údaj odstraněn] , z úrovně MČ Brno-střed.

Související usnesení:
19. ZMČ BS dne 09.06.2021, č. usn. ZMČ/2021/19/04:
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nemá námitek
k využití předkupního práva k nabytí nemovité věci (budova
č.p. 664 – objekt k bydlení) na pozemku p.č. 864/1 o vým. 79
m2, k.ú. Štýřice, dle nabídky
[osobní údaj odstraněn]
z
úrovně statutárního města Brna za předpokladu úhrady kupní
ceny z rozpočtu SMB a
ukládá
vedoucí Odboru
žadateli.

majetku

ÚMČ

BS

sdělit

stanovisko

ZMČ

BS

Hlasování: 42 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Statutární město Brno nevyužilo nabídky k využití předkupního
práva.
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