
 
16/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany konané dne 29. 4. 2021 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Bod programu č.: 23 
Předkupní právo k chatě č.e. 278 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

 

Obsah: 

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Magistrátu města Brna, Majetkového odboru, o vyjádření k 

využití předkupního práva ke stavbě pro rodinnou rekreaci č.e. 278 ve vlastnictví ..., postavené na 

pozemku p.č. 1492/3 v k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví statutárního města Brna, a to za 

kupní cenu 190.000,- Kč. 

 

Rada na své 67/VIII. schůzi pod bodem programu č. 24 doporučila Zastupitelstvu doporučit 

Zastupitelstvu města Brna nesouhlasit s využitím předkupního práva z úrovně statutárního města 

Brna.  

 

Příloha: 

- žádost 

- nabídka využití předkupního práva s kupní smlouvou 

- mapa 2x 

 

 

Návrh usnesení: 

 

 

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany 

 

doporučuje 

 

Zastupitelstvu města Brna nesouhlasit s využitím předkupního práva z úrovně statutárního města 

Brna. 

 

 

V Brně dne 21. 4. 2021 

 

 

Zpracoval:                   Předkládá: 

Mgr. Jiří Polák          Rada MČ Brno-Tuřany 

 

 



















Statutární město Brno 

Magistrát města Brna 

Majetkový odbor 
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VÁŠ DOPIS Č. J.:               DS 

Městská část Brno-Tuřany 

Tuřanské nám. 1 

620 00  Brno 

ZE DNE:  

NAŠE Č. J.:  MMB/0159653/2021 

SPIS. ZN.: 6300/MO/MMB/0157210/2021 

  

VYŘIZUJE: Hana Štolfová 

TELEFON: +420 542 173 206 

E-MAIL: stolfova.hana@brno.cz 

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn 

   

DATUM: 07.04.2021  

POČET LISTŮ: 02  

   

   

Žádost o vyjádření k využití předkupního práva 

 

Vážení,  

 

vlastník stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 278, postavené na pozemku p.č. 1492/3 v k.ú. Brněnské 

Ivanovice, ve vlastnictví statutárního města Brna, doručil dne 6.4.2021 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 kupní smlouvy  
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