Rada města Brna
Z8/39. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 21.6.2022

197. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob
využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1734 v k.ú. Černovice
Anotace
Nabídka zákonného předkupního práva dle ustanovení § 3056 NOZ ke stavbě garáže, postavené na
pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. bere na vědomí nabídku

zastoupeného na základě plné moci advokátkou JUDr.
doručenou dne 23. 5. 2022, na využití předkupního práva ve
smyslu ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
(dále jen "NOZ"), ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na
pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p.č. 1734, zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 18 m2, k.ú. Černovice, za kupní cenu ve výši 400.000,- Kč, a za
podmínek doložené kupní smlouvy uzavřené s koupěchtivými.

2. nesouhlasí

s využitím předkupního práva statutárního města Brna ve smyslu ustanovení § 3056
NOZ ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku ve
vlastnictví statutárního města Brna, p.č. 1734, zastavěná plocha a nádvoří o výměře
18 m2, k.ú. Černovice, dle nabídky ze dne 23. 5. 2022.

Stanoviska
Materiál byl předložen na R8/224. schůzi RMB, konané dne 15. 6. 2022.
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Důvodová zpráva:
Úvod:
Předmětem předkládaného materiálu je nabídka
zastoupeného advokátkou JUDr.
doručená dne 23. 5. 2022, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále též NOZ), ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž,
postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p.č. 1734, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 18 m2, k.ú. Černovice.

Nabídka předkupního práva:
Majetkový odbor MMB obdržel dne 23. 5. 2022 nabídku
zastoupeného advokátkou JUDr.
(dále jen „žadatel“) na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále též NOZ), ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž,
postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p.č. 1734, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 18 m2, k.ú. Černovice, za kupní cenu ve výši 400.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní
smlouvy.
Dle § 2143 NOZ povinnost prodávajícího nabídnout věc předkupníkovi ke koupi dospěje uzavřením
smlouvy s koupěchtivým.
Dle § 3056 zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, 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 vlastníkům budovy vzniklo vůči statutárnímu městu Brnu předkupní právo k pozemku, na
kterém je budova umístěna.
Zákonná lhůta pro přijetí nabídky je tříměsíční s tím, že v případě využití nabídky je nutno v dané lhůtě
uhradit prodávajícímu kupní cenu (viz § 2148 NOZ). Tato lhůta uplyne k datu 23. 8. 2022.

Popis:
Výše specifikovaná stavba bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavená na pozemku statutárního
města Brna p.č. 1734, k.ú. Černovice, je situována v garážovém dvoře při ulici Řehořova. Jde o starší
řadovou prefabrikovanou garáž pro jedno osobní auto. V tomto garážovém dvoře je postaveno celkem
148 řadových garáží. Část těchto staveb je postavena na pozemcích ve vlastnictví statutárního města
Brna, část je postavena na pozemcích, které již nejsou ve vlastnictví SMB, neboť SMB pozemky pod
garážemi v minulosti prodávalo vlastníkům garáží a prodej pozemků pod garážemi je realizován.
Pozemek je svěřen městské části Brno-Černovice.
Dle platného Územního plánu města Brna (ÚPmB) je předmětný pozemek součástí stavební
stabilizované plochy pro dopravu, s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčním typem –
hromadné odstavné a parkovací garáže.
Podle Regulativů ÚPmB pro uspořádání území, uvedených v Příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 2/2004 o závazných částech ÚPmB, v platném znění, plochy pro dopravu
jsou určeny zejména pro zařízení systémů dopravní obsluhy města.
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Hromadné odstavné a parkovací garáže (DG), včetně případných doplňkových zařízení obchodu
a služeb do 400 m2 prodejní plochy.
Stabilizovaná plocha je dílčí část území, ve které se stávající účel a intenzita využití nebude zásadně
měnit. Za změnu se přitom nepovažuje modernizace, revitalizace a přestavba území za dodržení
charakteru zástavby a indexu podlažní plochy, zástavba proluk a dostavba uvnitř stávajících areálů.
Dle upraveného návrhu nového ÚPmB je pozemek p.č. 1734 v k.ú. Černovice součástí plochy
D/v3 – plocha stabilizovaná, plocha dopravní infrastruktury – volná.

Pozn.:
ZMB Z8/01 na svém zasedání konaném dne 20.11.2018 vzalo na vědomí nabídku
doručenou dne 1.11.2018, na využití předkupního práva, ke stavbě bez č.p./č e., způsob využití garáž,
postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 1695 zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 19 m² v k. ú. Černovice za kupní cenu ve výši 319.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní
smlouvy a nesouhlasilo s využitím předkupního práva ke garáži na pozemku p.č. 1695 v k.ú. Černovice
ve stejném garážovém dvoře dle učiněné nabídky.
ZMB č. Z8/03. konané dne 5.2.2019 vzalo na vědomí nabídku
doručenou dne 22.11.2018, na využití předkupního práva, ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití
garáž, postavené na pozemku p.č. 1721 v k.ú. Černovice, ve stejném garážovém dvoře za kupní cenu
ve výši 300.000,- Kč a nesouhlasilo s využitím předkupního práva ke garáži na pozemku p.č. 1721
v k.ú. Černovice ve stejném garážovém dvoře dle učiněné nabídky.
ZMB č. Z8/26 konané dne 20.4.2021 vzalo na vědomí nabídku
doručenou dne
16.2.2021 na využití předkupního práva ke stavbě bez č.p./ č.e., způsob využití garáž, postavené na
pozemku p. č. 1796, v k. ú. Černovice, za kupní cenu ve výši 490.000,- Kč, a nesouhlasilo s využitím
předkupního práva ke stavbě bez č.p./ č.e., garáž, na pozemku p. č. 1796, v k. ú. Černovice, ve
stejném garážovém dvoře dle učiněné nabídky.
ZMB č. Z8/37 konané dne 5. 4. 2022 vzalo na vědomí nabídku
doručenou dne
10. 2. 2022, na využití předkupního práva ke stavbě bez č.p./ č.e., způsob využití garáž, postavené na
pozemku p. č. 1790, v k. ú. Černovice, za kupní cenu ve výši 550.000,- Kč, a nesouhlasilo s využitím
předkupního práva ke stavbě bez č.p./ č.e., garáž, na pozemku p. č. 1790, v k. ú. Černovice, ve
stejném garážovém dvoře dle učiněné nabídky.

Cena:
Řadová garáž je situována na pozemku města p.č. 1734 o výměře 18 m2 v k.ú. Černovice. Podle
zjištění jde o starší řadovou prefabrikovanou garáž pro 1 osobní auto.
Realizované prodeje garáží bez pozemku v okolí:
2020 ul. Řehořova, řadová garáž
ul. Kneslova, řadová garáž
ul. Kneslova, řadová garáž
ul. Kneslova, řadová garáž
2021 ul. Řehořova, řadová garáž

250.000,- Kč
490.000,- Kč
330.000,- Kč
350.000,- Kč
490.000,- Kč

S ohledem na realizované prodeje garáží v okolí leží kupní cena ve výši 400.000,- Kč při horní hranici
intervalu realizovaných cen.
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Závěr:
S ohledem na výše uvedené je orgánům statutárního města Brna je nyní předložen návrh:
- nesouhlasit s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž,
postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p.č. 1734, zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 18 m2, k.ú. Černovice, za kupní cenu ve výši 400.000,- Kč, dle nabídky ze
dne 23. 5. 2022,
a to na základě stanoviska OÚPR MMB a vzhledem k předchozímu nesouhlasu ZMB k nabídkám
předkupního práva k jiným stavbám garáží v této lokalitě.

Materiál nebyl z časových důvodů předložen k projednání Majetkové komisi MMB.
Materiál byl předložen k projednání RMB na schůzi R8/224, konané dne 15. 6. 2022.

Stanoviska dotčených orgánů:
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Vyjádření ze dne 5. 3. 2021, týkající se celého garážového dvora při ul. Řehořova:
Dle platného Územního plánu města Brna (ÚPmB) je předmětný pozemek součástí stavební
stabilizované plochy pro dopravu, s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčním typem –
hromadné odstavné a parkovací garáže.
Podle Regulativů ÚPmB pro uspořádání území, uvedených v Příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 2/2004 o závazných částech ÚPmB, v platném znění, plochy pro dopravu
jsou určeny zejména pro zařízení systémů dopravní obsluhy města.
Hromadné odstavné a parkovací garáže (DG), včetně případných doplňkových zařízení obchodu
a služeb do 400 m2 prodejní plochy.
Stabilizovaná plocha je dílčí část území, ve které se stávající účel a intenzita využití nebude zásadně
měnit. Za změnu se přitom nepovažuje modernizace, revitalizace a přestavba území za dodržení
charakteru zástavby a indexu podlažní plochy, zástavba proluk a dostavba uvnitř stávajících areálů.
Dle návrhu nového ÚPmB je pozemek p.č. 1734 v k.ú. Černovice součástí plochy přestavby
s kódem plochy s rozdílným způsobem využití D a názvem plochy s rozdílným způsobem
využití plocha dopravní infrastruktury.
Vzhledem k tomu, že vlastnictví stavby garáže na pozemku p.č. 1734, k.ú. Černovice z hlediska
územního plánování není podstatné, doporučujeme nabídku k využití předkupního práva ve
prospěch statutárního města Brna u stavby garáže na pozemku nevyužít.
Z výše uvedených důvodu doporučujeme využití předkupního práva ke stavbám garáží na
pozemcích – m.j. p.č. 1734, v k.ú. Černovice nevyužít.
MČ Brno-Černovice – stanovisko bylo vyžádáno, vyjádření MČ nebylo k okamžiku zpracování
materiálu na MO MMB doručeno.
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JUDr.

Alžběta

/*

Prchalová ,advokátka

Advokátní kancelář se sídlem Dřevařská 25, 602 00 Brno, zapsaná u České advokátní komory pod č. 0526
tel: 541212501,
e-mail: PrchalovadrAatlas.cz
Značka: 15-0001
ID schránky: t67gi5g
mobil:
602711993
Statutární město Brno

V Brně dne 17.5.2022

Magistrát města Brna
MMB/0291268/2022

listy: 1
přílohy:2
druh:Smlouva+PM

MM

-©

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Majskový odbor

(Či Mma: mp
mmb1es8324c6c1 Doručeno: 23.05.2022 p

Z

Pila

Magistrát města Brna

obor

kého nám. 624/3
Mali
00 Brno
602 novs

Věc: výzva k nabídce předkupního práva podle $ 3056 zák.č. 82/2012 Sb.

prodej nemovité věci a to stavby bez čp./če. způsob využití garáž, postavené na parcele č.
1734— zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18m2 — pozemek LV č. 10001, v k.ú. Černovice,
obec Brno, okres Brno — město, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Brno — město na LV č.
a to za částku 400.000,- Kč. Tato
kupní cena byla již složena do úschovy advokáta.
V příloze zasílám kupní smlouvu a s odkazem na $ 2143 NOZ nabízím Vám
zákonnou nabídku předkupního práva.
V příloze zasílám plnou moc zvolené právní zástupkyně a originál kupní smlouvy ze
dne 9.5.2022.
Zádám o Vaše vyjádření a jsem s pozdravem

doporučeně
plná moc
kupní smlouva
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JUDr.

Alžběta

Prchalová ,advokátka

Advokátní kancelář se sídlem Dřevařská 25, 602 00 Brno, zapsaná u České advokátní komory pod č. 00526
tel: 541212501
© e-mail: Prchalovadr©Yseznam.cz
Značka: 15-0001
dat.schr.t67giSg
.
„mobil : 602711993

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1.

na straně jedné

jako prodávající

2.
a

na straně

druh

é jako kupující

tuto

kupní smlouvu:
I
Prodávající
je na základě darovací smlouvy ze dne 8.10.2012, č.j. V
16216/2012-702, s právními účinky vkladu ke dni 10.10.2012, výlučným vlastníkem nemovité
věci a to stavby bez čp/če, způsob využití garáž, postavené na parcele č. 1754 - zastavěná
plocha a nádvoří, ochr. pásmo nem.kult.pam., pam.zóny, rezervace, nem. nár.kulí.pam. o
výměře 18m2, LV č. 10001 - pozemek jiného vlastníka, v katastrálním území Černovice,

obec

Brno, okres Brno - město, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Brno - město na LV č.
II.
Prodávající
prodává touto smlouvou ze svého výlučného vlastnictví výše
uvedenou nemovitou věc tak, jak je popsáno v bodě I. této smlouvy (dále jen nemovitá věc), a

to kupujícím

každému id. 1/2 nemovité věci do jejich

podílového spoluvlastnictví a tito výše uvedenou věc do svého podílového spoluvlastnictví
kupují.
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II

Prodávající
prodává výše uvedenou nemovitou věc
dohodnutou kupní cenu ve výši 400.000,-,
slovy:čtyřistatisíc korun českých.

za

vzájemně

Kupní

cena ve výši 400. 000,- Kč bude kupující
mi
složena z vlastních prostředků na účet
úsch
vokáta JUDr. Alžběty
Prchalové, číslo účtu úschovy
a JUDr. Alžběta Prchalová kupní cenu
ve
výši 400.000,- Kč na účet úschovy advokáta
přijme, do 10-ti dnů po podpisu kupní smlou
vy.
Kupní cena ve výši 400. 000,- Kč bude
JUDr. Alžbětou
z úschovy advokáta tak, jak Je popsáno ve
smlouvě o úschově.

Prchalovou

vyplacena

Prodávající se zavazuje, že výše uvedenou
nemovitou věc předá kupujícím
do 10-ti dnů po povolení vkladu vlastnické
ho práva na kupující.

nejpozději

Účastníci se dále dohodli, že při předání před
mětu převodu bude vyhotoven a oběma
stranami podepsán předávací protokol.

Prodávající se zavazuje za dobu svého užívá
ní, tj. do předání nemovité věci kupujícím,
uhradit veškeré poplatky za odebraná médi
a a další poplatky, které Jsou případně spoje
ny s
užíváním nemovité věci. Užívání převáděn
é nemovité věci dle této smlouvy končí
dnem
Jaktického předání nemovité věci kupujícím.
V tento den také na kupující přechází nebezpeč
í
škody na předmětu převodu. Prodávající se
zároveň zavazuje poskytnout kupujícím vešk
erou
potřebnou součinnost pro uzavření nové smlo
uvy s dodavateli médií (pro tzv. přepis).
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okam
žikem jejího podpisu.
IV.
Prodávající prohlašuje, že seznámil kupující
se skutečným stavem nemovité věci,
která je předmětem této smlouvy, že mu nejso
u známy žádné vady nemovité věci, na které
by měl kupující zvláště upozornit. Kupující
prohlašují, že je Jim stav prodávané nemovité
věci znám z běžné prohlídky, a že tuto nemov
itou věc v tomto stavu, do svého podílového
spoluvlastnictví každý kid. 1/2 kupují.
- dluhy,

Prodávající prohlašuje,
soudcovská,

že na výše uvedených

nemovitých

věcech neváznou žádné

zákonná „ věcná břemena či jakákoliv užíva
cí práva,

ani jakákoliv jiná
omezení či práva nebo nároky třetích osob, a
že předmět koupě netrpí žádnými právními
vadami, a že je dosud vlastníkem nemovité věci.
Prodávající dále prohlašuje, že nemá závazky
po lhůtě splatnosti vůči státu a zdravotním pojišťovná
m, jeho vlastnické právo k nemovité věci
není soudně napadeno či zpochybněno, že proti
němu není vedeno žádné nalézací, exekuční,
konkursní, vyrovnávací, insolvenční či Jiné soudní
nebo správní řízení, které by bylo způsobilé
zpochybnit

platnost či účinnost této smlouvy a dále, že je bez omeze
ní opráv

něn k uzavření
této smlouvy. Prodávající odpovídá za veškerou
škodu, která by kupujícím vznikla v důsledku
nepravdivosti shora uvedeného ujištění. Prodávajíc
í se zavazuje zdržet se od podpisu této
smlouvy jakéhokoliv jednání, kterým by předmět převo
du zatížil, Jakkoli snížil jeho hodnotu či
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omezil vlastnické a užívací právo

kupujících, a to do provedení vkladu vlastnického práva na

kupující. Prodávající dále prohlašuje, že na převáděné nemovilé věci se nevyskytují žádné
faktické vady, které by znemožňovaly nebo počšknlně, omezovaly její užívání k obvyklému
účelu.
V.

Vlastnictví k výše uvedené nemovité věci přechází dnem vkladu vlastnického práva do

katastru nemovitostí na kupující a dnem předání výše uvedené nemovité věci, také na ně
přecházejí veškeré užitky, nebezpečí a povinnosti, jakož i veškerá práva s výše uvedenou
nemovitou věcí spojená.
VÍ.

Pro případ, že by Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno
- město z jakéhokoliv důvodu řízení o povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch strany
kupujících přerušil, či vyzval účastníky k opravě či doplnění návrhu na vklad, jsou smluvní
strany povinny učinit vše nezbytné k odstranění případných vad či nedostatků podaného
návrhu tak, aby byl vklad vlastnického práva povolen. Smluvní strany jsou i nadále vázány
právy a povinnostmi z této smlouvy.
VII.
Účastníci této smlouvy žádají, aby Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Brno - město, vyznačil právní vztahy touto smlouvou založené.
VIII.
Účastníci této smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že tato smlouva byla
sepsána podle jejich svobodné a pravé vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční
podpisy.
V Brně dne

9.5.2022

Prodávající :

Kupující :

vá
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Prohlášení o pravosti podpisu

2022

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu
č.17559, poř.č. 122,123,124 rok
Já, níže podepsaná JUDr.

Alžběta

Prc

halová,

advokátka se sídlem

v Brně,
Dřevařská č. 25, zapsaná v seznamu advokátů vedené
m Českou advokátní komorou pod ev.č.
0526 prohlašuji, že tuto listinu, kterou Jsem sama
sepsala, přede mnou vlastnoručně v
7 vyhotoveních podepsali:

V Brně dne 9.5.2022

JUDr. Alžběta Prchalová

JUDr Alžběta Prehalová
advokát

— ev.č, 0526

Advokátní kancelář Brno
Dřevařská 25, 602 00 IČO:
66204097

telé 341212301

Fa SAIA 17324
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předkupní právo - garáž na pozemku p.č. 1734 v k.ú. Černovice

„526/4

-E

M

„526/3

526/5

ad

1691/1
M

1809/1

1691/30

20 m

1681/21

1891/18

1 : 1 000

RÚIAN: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK

Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY
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P-SMB, S-JINÝ VL.

P-SMB, S-jiný vl.
KATASTRY

Katastry
KATASTRÁLNÍ MAPA

Popisy parcel
Definiční bod parcel
Vnitřní parcelní kresba
Parcelní kresba
PARCELY SMB

Parcely SMB

Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY
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předkupní právo - garáž na pozemku p.č. 1734 v k.ú. Černovice

CVAN BET

TE- MN

EN

O
|

50 m

1 : 1 250

© TopGis, s.r.o., datum snímkování: 3. 3. 2021, RÚIAN: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK

Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY
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předkupní právo - garáž na pozemku p.č. 1734 v k.ú. Černovice

w

1809/1

=
TBA

1/4

O

18464

měřítku
smí sloužit pouze jako mapový podklad pro interní pracovní
tutárního města Brna a MČ. Jeho šíření třetím osobám v rámci
je nepřípustné. Detaily jevů zobrazených
v tomto měřítku
(tj
eného UPmB) nelze považovat
za součást
Uzemního
plá

n

74

D

1691/1

jh
50 m

=
1 : 1 250

ÚPmB úplné znění k 04.03.2022, RÚIAN: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK

Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY
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Připravovaný Územní plán města Brna

50 m

1 : 1 887

© SM Brno, KÚ pro JMK, ČÚZK, RÚIAN: © ČÚZK

Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY
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Fotografie garáže na p.č. 1734
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