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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 22. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 03.11.2021

Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 740/6, k.ú. Veveří (Rybkova)
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
doporučuje
Zastupitelstvu města Brna souhlasit s využitím předkupního
práva k nabytí nemovité věci (stavba garáže bez č.p./č.e.) na
pozemku p.č. 740/6 o vým. 19 m2, k.ú. Veveří, 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:
134. RMČ BS projednala dne 18.10.2021 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2021/134/08
doporučuje
ZMČ BS doporučit Zastupitelstvu města Brna souhlasit s
využitím předkupního práva k nabytí nemovité věci (stavba
garáže bez č.p./č.e.) na pozemku p.č. 740/6 o vým. 19 m2, k.ú.
Veveří, dle nabídky
[osobní údaj odstraněn]
z úrovně
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statutárního města
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Brna
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vedoucí Odboru majetku ÚMČ BS zajistit předložení návrhu na
nejbližší zasedání ZMČ BS.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Z časových důvodů nepředloženo Majetkové komisi RMČ BS.
obecní – svěřeno, správce OM ÚMČ BS
Magistrát města Brna – majetkový odbor žádá o vyjádření
k využití předkupního práva k nabytí nemovité věci dle NOZ
(stavba garáže bez č.p./č.e.) ve vlastnictví
[osobní údaj
odstraněn] na pozemku p.č. 740/6 – zastavěná plocha a nádvoří
o vým. 19 m2, k.ú. Veveří, do majetku města.
Jedná se o nemovitou věc (stavba garáže) v k.ú. Veveří při
ulici Rybkova. Jde o území, kde je dle nového územního plánu
plánovaná plocha sportu (pod Kraví horou).
Důvodem žádosti MO MMB je konkrétní nabídka
[osobní údaj
odstraněn] (stavba garáže bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 740/6
o vým. 19 m2, k.ú. Veveří) k využití předkupního práva
k nemovité věci dle NOZ.
Majetkový odbor MMB obdržel nabídku
dne 27.09.2021, termín
pro využití předkupního práva je do 26.12.2021, dohodnutá
kupní cena činí 475.000,- Kč.
Žádost o vyjádření k využití předkupního práva byla doručena
na Odbor majetku ÚMČ BS dne 04.10.2021.
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.
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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
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.
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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. 740/6 v k.ú.
Veveří, nedoporučuje souhlasit s využitím předkupního práva k
nabytí nemovité věci (stavba garáže bez č.p./č.e.) na pozemku
p.č. 740/6 o vým. 19 m2, k.ú. Veveří, dle nabídky
[osobní
údaj odstraněn] , z úrovně MČ Brno-střed.
Související usnesení:
17. ZMČ BS dne 10.02.2021, č. usn.

ZMČ/2021/17/07:

doporučuje
Zastupitelstvu města Brna souhlasit s využitím předkupního
práva k nabytí nemovité věci (stavba garáže bez č.p./č.e.) na
pozemku p.č. 740/10 o vým. 22 m2, k.ú. Veveří, 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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Hlasování: 40 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Statutární město Brno využilo nabídky k využití předkupního
práva.
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Žádost o vyjádření k využití předkupního práva
Vážení,
vlastník stavby garáže bez č.p./č.e., postavené na pozemku p.č. 740/6 v k.ú. Veveří, ve vlastnictví statutárního
města Brna, doručil dne 27.9.2021 statutárnímu městu Brnu nabídku na uplatnění předkupního práva k nabytí
předmětné stavby s odkazem na ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen NOZ).
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 tohoto zákona, má ke
stavbě předkupní právo a vlastník stavby má předkupní právo k pozemku. Na základě uvedeného ustanovení
NOZ vzniklo ke dni 1. 1. 2014 statutárnímu městu Brnu, jakožto vlastníkovi výše uvedeného pozemku,
předkupní právo k budově, která je na tomto pozemku umístěna, a vlastníku budovy vzniklo vůči statutárnímu
městu Brnu předkupní právo k pozemku, na kterém je budova umístěna.
Zákonná lhůta pro přijetí nabídky je tříměsíční a je počítána od data jejího doručení s tím, že v případě využití
nabídky je nutno v dané lhůtě uhradit prodávajícímu kupní cenu (viz § 2148 NOZ). Nabídku předkupního práva
je nezbytné v zákonné lhůtě nejen projednat v Zastupitelstvu města Brna, ale je potřeba v této lhůtě rovněž
zaplatit nabízenou kupní cenu (nebylo-li dohodnuto jinak –viz. § 2147 NOZ), jinak nabídku v tomto případě
nelze využít.
Současně si Vás dovolujme upozornit, že lze přímo z úrovně Vaší městské části nabídku předkupního práva
využít a kupní cenu uhradit z Vašich rozpočtových prostředků dle čl. 11 odst. 2 písm. a) Statutu města Brna
pokud jsou pozemek nebo stavba svěřeny MČ.
Pokud se rozhodnete pro tento postup, dovolujeme si Vás požádat o sdělení této informace obratem.
Využití nabídky předkupního práva z úrovně MČ podléhá stejným pravidlům pro jejich využití, jak je
uvedeno výše. Nabytí vlastnictví v rámci uplatnění předkupního práva z úrovně MČ podléhá schválení
příslušných orgánů MČ. V tomto případě navrhujeme znění usnesení viz Varianta I.
V případě, že z úrovně MČ nemáte zájem předkupní právo využít, je třeba i tuto skutečnost nechat schválit
příslušnými orgány MČ. V tomto případě navrhujeme znění usnesení viz Varianta II.
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Varianta I

(využití předkupního práva z úrovně MČ)

RMČ
doporučuje ZMČ
1. souhlasit
- s využitím PP z úrovně MČ dle čl. 11 odst. 2 písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna
s úhradou kupní ceny z rozpočtu MČ.
2. schválit
- nabytí stavby (č.p./č.e., bez č.p./č.e.) postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p.č., k.ú., z vlastnictví
FO/PO do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu ve výši …..Kč, se splatností v zákonné tříměsíční lhůtě, před
uzavřením kupní smlouvy a za podmínek kupní smlouvy, dle nabídky z …..
návazně na to:
ZMČ
1. souhlasí
- s využitím PP z úrovně MČ dle čl. 11 odst. 2 písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna
s úhradou kupní ceny z rozpočtu MČ.
2. schvaluje
- nabytí stavby (č.p./č.e., bez č.p./č.e.) postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p.č., k.ú., z vlastnictví
FO/PO do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu ve výši …..Kč, se splatností v zákonné tříměsíční lhůtě, před
uzavřením kupní smlouvy a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č…..těchto usnesení, dle nabídky z ……
Varianta II

(nevyužití předkupního práva z úrovně MČ)

RMČ
doporučuje ZMČ doporučit ZMB
- souhlasit/nesouhlasit s využitím předkupního práva z úrovně SMB
návazně na to:
ZMČ
doporučuje ZMB
- souhlasit/nesouhlasit s využitím předkupního práva z úrovně SMB

Děkujeme Vám, že budete při vyjádření na využití/nevyužití předkupního práva, nebo využití předkupního
práva z úrovně MČ aplikovat výše navržené varianty usnesení. Výrazně se tak celý proces zjednoduší
a sjednotí. Věříme také, že v případě soudních sporů se tímto postupem, výrazně posílí postavení města jako
„předkupníka“ (zájemce o využití předkupního práva).
S ohledem na výše uvedené si Vás dovolujeme požádat o Vaše bezodkladné vyjádření, zda
1) využijete předkupního práva z úrovně městské části nebo
2) doporučujete statutárnímu městu Brnu souhlasit/nesouhlasit s využitím předkupního práva,
a to vše, pokud možno ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení tohoto přípisu.
S pozdravem

Mgr. Dagmar Baborovská
vedoucí Majetkového odboru MMB
PŘÍLOHY:

kopie nabídky včetně uzavřené smlouvy
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Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí

Informace o pozemku
Parcelní číslo:

740/6 

Obec:

Brno [582786] 

Katastrální území:

Veveří [610372]

Číslo LV:

10001

Výměra [m2]:

19

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:
Určení výměry:

Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku:

zastavěná plocha a nádvoří

Stavba na pozemku:

bez čp / č. ev., garáž

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo

Podíl

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno

Způsob ochrany nemovitosti
Název
ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nejsou evidována žádná řízení, v rámci kterých byl zapsán cenový údaj k nemovitosti.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Brno-město 
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 20.10.2021 09:00.
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