STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
10. zasedání zastupitelstva města dne: 26.11.2020
Bod pořadu jednání: 16
Nevyužití předkupního práva – zahradní chatka – k. ú. Ruprechtice
Stručný obsah: Vlastník nemovitosti, budovy bez čísla popisného nebo evidenčního (zahradní
chatky), stojící na pozemku p. č. 948/2, k. ú. Ruprechtice, nabízí městu v rámci předkupního práva
odkoupení výše uvedené nemovitosti. Podle nového občanského zákoníku má vlastník pozemku p.
č. 948/2, k. ú. Ruprechtice, kterým je statutární město Liberec, předkupní právo ke stavbě na tomto
pozemku. Vlastník stavby je povinen dle zákona č. 89/2019, obč. zákoníku, § 3056 nabídnout městu
tuto stavbu k odkoupení, anebo požádat o nevyužití předkupního práva.

MML, Odbor majetkové správy
Zpracoval:

Roncová Ivana - vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic

Schválil:

Roncová Ivana - vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic
Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy

Projednáno:

Rada města dne 16. 11. 2020

Projednat ve
výboru ZM:
Předkládá:

Karban Zbyněk, Ing. v. r. - náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
nevyužití předkupního práva statutárního města Liberec k nemovitosti: budova bez čp./če,
jiná stavba, postavená na pozemku p. č. 948/2, k. ú. Ruprechtice, od vlastníků nemovitosti,
kterými jsou manželé [osobní údaj odstraněn] , Minkovice, 46312 Šimonovice, za kupní
cenu ve výši 400 000 Kč.

ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
P: Karban Zbyněk, Ing. - náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu
T: 15.12.2020

2/3

Důvodová zpráva:
Vlastník nemovitosti, budovy bez čísla popisného nebo evidenčního (zahradní chatky), stojící na
pozemku p. č. 948/2, k ú. Ruprechtice, nabízí městu v rámci předkupního práva odkoupení výše
uvedené nemovitosti. Podle nového občanského zákoníku má vlastník pozemku p. č. 948/2, k. ú.
Ruprechtice, kterým je statutární město Liberec, předkupní právo ke stavbě na tomto pozemku.
Vlastník stavby je povinen dle zákona č. 89/2019, obč. zákoníku, § 3056 nabídnout městu tuto
stavbu k odkoupení anebo požádat o nevyužití předkupního práva.
Statutární město Liberec je vlastníkem pozemku p. č. 948/2, k. ú. Ruprechtice, zastavěná plocha a
nádvoří.
S platností nového občanského zákoníku, a vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavbu na cizím
pozemku, tak ust. § 3056 NOZ zakládá vlastníkovi pozemku předkupní právo ke stavbě a stejně tak
vlastníkovi stavby předkupní právo k pozemku, na němž stavba stojí. V praxi to znamená, že bude-li chtít
kterýkoli z vlastníků disponovat svojí věcí (stavbou či pozemkem), bude mít povinnost nabídnout ji
nejprve druhému vlastníkovi k odkoupení. Nebude-li předkupní právo oprávněným subjektem využito,
zůstane zachováno a bude zatěžovat věc i nadále (bude tedy působit i vůči nabyvateli převáděného
pozemku či stavby). Pokud bude předkupní právo využito (vlastník pozemku koupí stavbu na něm
umístěnou či vlastník stavby koupí pozemek, na němž stavba stojí), stane se stavba součástí pozemku.
Dopisem ze dne 4. 11. 2020 nabízí manž. [osobní údaj odstraněn] statutárnímu městu Liberec
k odkoupení stavbu zahradní chatky na pozemku p. č. 948/2, k. ú. Ruprechtice, za cenu 400 000 Kč.
Jedná se o částečně zděnou stavbu, jednopodlažní. Postavenou ve středu pozemku p. č. 948/1, k. ú.
Ruprechtice, ve vlastnictví města. Na pozemek pod chatkou i pozemek související je v současné době
uzavřena nájemní smlouva na manžele [osobní údaj odstraněn] .
Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje předkupního práva
statutárního města Liberec za stanovenou cenu nevyužít, stavba není pro město potřebná.

Přílohy:
podklady k jednání
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