
VYSOKÁ ŠKOLA BÁ ŇSKÁ –  

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 
 

Institut ekonomiky a systémů řízení 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Převod nemovitostí z vlastnictví obce 
 
 

bakalářská práce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor:       Marie Ku činská 
 
Vedoucí bakalářské práce:    JUDr. Milada Štefková 
 
 
 
 
 

Most 2009 



Marie Kučinská : Převod nemovitostí z vlastnictví obce 

     
2009                                                                                                                                2 
 

 
Prohlášení 

 

- Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracovala samostatně a uvedla jsem 

všechny použité podklady a literaturu. 

- Byla jsem seznámena s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon                    

č. 121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – 

školní dílo. 

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB – TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít                     

(§ 35 odst. 3). 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené 

v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou 

zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. 

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci 

k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 

případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na náhradu nákladů, které byly 

VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

V Ostravě 19. 4. 2009 

 

                       ………………………………………… 

       Marie Kučinská 



Marie Kučinská : Převod nemovitostí z vlastnictví obce 

     
2009                                                                                                                                3 
 

ANOTACE 

Cílem této bakalářské práce je zpracování problematiky převodu nemovitostí 

z vlastnictví územních samosprávných celků - obcí. Jedná se o problematiku, která je 

svázána s řadou právních úprav, bez jejichž znalostí není možné převody realizovat. 

Bakalářská práce se zabývá jednak samotným postavením obce a jejímu začlenění 

v právním systému České republiky, tak majetkem obcí všeobecně, a to se zaměřením na 

majetek nemovitý, právními úpravami těchto převodů. Bakalářská práce je dále věnována 

problematice převodu nemovitostí v aplikaci na podmínky dané ve statutárním městě 

Ostrava.  

 
Klíčová slova: obec, majetek, nemovitost 
 
 
 
 
SUMMARY 
 
The aim of this bachelor thesis is the property transfer from local government units 

(municipalities) ownership. This issue is linked with a number of regulations, without the 

knowledge transfer can not be realized. 

Bachelor thesis deals with the actual status of municipalities and their inclusion in the legal 

system of the Czech Republic, property of municipalities generally, focusing on real 

estates, and legal regulations of the transfers. Bachelor thesis also deals with the transfer of 

property in the conditions given in the statutory city of Ostrava. 

 

Keywords: municipality, property, real estate 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
apod. a podobně 
č. číslo 
čl. článek 
DPH daň z přidané hodnoty 
EU Evropská unie 
k.z. zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 

(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů 
mil. milion 
např. například 
odst. odstavec 
OM odbor majetkový  
o.z. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 
Sb. sbírka 
písm. písmeno 
popř. popřípadě 
tj. to je 
Z.o. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů 
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1. Úvod 
Vlastnictví, práva a povinnosti z toho vyplývající tvoří v novodobé společnosti 

neoddělitelnou součást života jak fyzických, tak i právnických osob. Vlastnické právo je 

přitom základním právem věcným, je právem absolutním, jednotným a působí vůči všem.  

Vlastnické právo je zakotveno a jeho výkon je upraven v právním řádu České 

republiky.  

Vlastnictví, jeho výkon je v právním systému České republiky přiznán i územním 

samosprávným celkům – obcím.   

Řada subjektů se při realizaci svých záměrů často dostává do situace, kdy při 

samotné realizaci dochází k trvalému dotčení nemovitostí, které jsou ve vlastnictví obce.   

V těchto případech se subjekty obracejí na obec často s žádostí o převod jejich 

nemovitostí.  

Žádosti jednotlivých subjektů o odkoupení (směnu či darování) musí být 

předloženy příslušným orgánům obce k projednání a k rozhodnutí. V každém z těchto 

případů přitom obec musí dodržovat všechny právní předpisy upravující převody 

nemovitostí. Prioritní postavení při převodu nemovitostí z vlastnictví obcí  zaujímá zákon 

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.z.“) a zejména 

pak zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „Z.o.“), jejichž jednotlivá ustanovení musí být vždy následována.  

Dodržení všech ustanovení, za kterých je možné převody nemovitostí z vlastnictví 

obcí realizovat, představuje časově náročný úkon. Tato určitá nepružnost obce, dána 

zákonnými podmínkami, je často chápána jako důvod ke stížnostem, v horších případech i 

jako důvod, proč investor odchází do jiné lokality, kdy převody vlastnického práva 

k nemovitostem bude řešit s osobou fyzickou, či jinou soukromou právnickou osobou. 

Dodržení všech podmínek v neposlední řadě také klade stále větší nároky na 

úředníky zpracovávající danou agendu, na jejich odbornost a schopnost tuto řešit v celém 

jejím komplexu. 

Cílem této bakalářské práce je popsat možnosti, jakými obec nabývá své 

nemovitosti. Podrobněji se dále zabývá problematikou převodu nemovitostí z vlastnictví 

obce a seznamuje se způsobem řešení převodu nemovitostí z vlastnictví obce na úrovni 
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statutárního města Ostravy. Pro hlubší pochopení je na konkrétním případu představena jak 

odborná, tak i časová náročnost tohoto právního úkonu.   
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2. Obec jako územní samosprávný celek 

2.1. Právní úprava obce 
Podle zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, čl. 99 – čl. 104 se území 

České republiky člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky. 

Tyto územní samosprávní celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na 

samosprávu. Obce jsou vždy součástí vyššího územního samosprávného celku - kraje. 

Územní samosprávní celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní 

majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Obec je přitom samostatně spravována 

zastupitelstvem a působnost zastupitelstva je upravena jen zákonem. 

Právní postavení obcí upravuje speciální zákon, a to Z.o., podle kterého je obec 

základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je 

vymezen hranicí obce. Obec je veřejnoprávní korporací a má vlastní majetek1. Jelikož je 

obec veřejnoprávní korporací, má tedy svou vlastní právní subjektivitu a tudíž je osobou 

právnickou. Proto obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost 

z těchto vztahů vyplývající1. Podle Z.o. je obec povinna pečovat o všestranný rozvoj svého 

území a o potřeby svých občanů, přičemž při plnění svých povinností musí chránit veřejný 

zájem. Povinnost obce pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů 

vychází z vlastní podstaty poslání obcí jako veřejnoprávních korporací. 

Obec, která má alespoň 3 000 obyvatel je městem, pokud tak stanoví předseda 

Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády2.  

§ 4 zákona o obcích taxativně vyjmenovává statutární města. Jedním ze 

statutárních měst je i statutární město Ostrava. Tato právní úprava tak považuje statutární 

města za města zvláštního významu. Statutární města se mohou, na rozdíl od měst, 

z rozhodnutí zastupitelstva města členit na městské obvody nebo městské části s vlastními 

orgány samosprávy. Označení „městský obvod“ nebo „městská část“ je přitom rovnocenné 

a záleží jen na zastupitelstvu města, které označení použijí. Územně členěná statutární 

města upravují své vnitřní poměry ve správě města statutem, který je vydáván formou 

obecně závazné vyhlášky obce.  

                                                 
1 § 2 odst. 1 Z.o. 
 
2 § 3 odst. 1 Z.o. 
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Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce, dalšími orgány obce jsou 

rada obce, starosta (primátor), obecní úřad (magistrát) a zvláštní orgány obce, jako je např. 

obecní policie.  

§ 18 o.z přiznává jednotkám územní samosprávy, tj. obcím statut právnické osoby, 

které jsou zřízené zákonem.  Podle tohoto zákona je tedy obec způsobilá mít práva a 

povinnosti, jednat svým jménem v právních vztazích, a to především ve vztazích 

majetkoprávních. Obec zároveň nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 

2.2. Postavení obce v soukromém právu 

Obec jako účastník majetkoprávních vztahů se řídí především obecnými 

ustanoveními o.z. Dále podle § 261 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů se rovněž řídí závazkové vztahy mezi obcí a podnikateli při jejich 

podnikatelské činnosti, jestliže se tyto vztahy týkají zabezpečování veřejných potřeb.  

Jako subjekt vlastnického práva obec vystupuje plnohodnotně, neboť § 124 o.z. 

stanovuje, že všichni vlastníci mají stená práva a povinnosti a poskytuje se jim stejná 

právní ochrana. Obec je tedy oprávněna v mezích zákona svého vlastnictví držet, užívat, 

požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním. 
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3. Majetek ve vlastnictví obce 

3.1. Vymezení pojmu majetku hmotného a pojmu věcí nemovitých 

Hmotným majetkem, se podle předmětu občanských právních vztahů, rozumí 

věci, byty nebo nebytové prostory. Věci se pak dělí na věci movité a nemovité.  

O.z. definuje pouze věci nemovité, kdy nemovitostmi jsou podle § 119 tohoto 

zákona pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Stavbami se přitom rozumí i 

různá technická zařízení. Ostatní věci jsou podle tohoto zákona tedy věcmi movitými. 

Nemovitosti mohou mít své součásti a příslušenství.  

Součástí nemovitosti se rozumí vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být 

odděleno, aniž by se tím daná nemovitost neznehodnotila. Součástí pozemků však 

nemohou být stavby.3 

Příslušenstvím jsou věci, které náleží vlastníku věci hlavní a jsou určeny k tomu, 

aby byly s hlavní věcí užívány4. Příslušenství věci je vždy věcí samostatnou a vlastník 

nemovitosti a vlastník příslušenství musí být totožný. Příslušenství věci je pak 

samostatným předmětem právního vztahu. 

Pro občanskoprávní vztahy je dále důležité třídění nemovitostí na nemovitosti 

evidované a neevidované v katastru nemovitostí. 

V katastru nemovitostí se evidují5: 

a) pozemky v podobě parcel, 

b) budovy spojené se zemí pevným základem (tj. budovy, kterým se přiděluje popisné 

či evidenční číslo a budovy, kterým se popisné nebo evidenční číslo nepřiděluje a 

které nejsou příslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele), 

c) byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního zákona 

v budovách, 

                                                 
3 § 120 o.z. 
4 § 121 o.z. 
5 § 2 odst. 1 zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění 

dalších předpisů (dále jen „k.z.“) 
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d) rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci, 

podle odstavce 1 písm. b) nebo c) požádá-li o to vlastník nemovitosti či jiná osoba 

oprávněná z práva, které se do katastru zapisuje, 

e) rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci 

podle odstavce 1 písm. b) nebo c), v souvislosti se vznikem, změnou či zánikem 

věcného práva k nim, 

f) stavby spojené se zemí pevným základem, o nichž to stanoví zvláštní předpis. 

Do katastru nemovitostí se neevidují drobné stavby.  Pro účely k.z. se drobnými 

stavbami rozumí stavby s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná plocha 

nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a stavby 

na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek 

nebo k  provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 

5 m. Za drobné stavby se nepovažují stavby garáží, skladů hořlavin a výbušnin, stavby pro 

civilní obranu, požární ochranu, stavby uranového průmyslu a jaderných zařízení, sklady a 

skládky nebezpečných odpadů a stavby vodních děl. 

3.2. Způsoby nabytí nemovitostí obcí  

Obec pro plnění svých úkolů potřebuje nabývat nemovitosti. Jednak se může 

jednat o nemovitosti, kterým obec sjednává smluvní vztah ke stavbám ve svém vlastnictví 

umístěným na pozemcích cizích vlastníků, jednak toto nabývání často souvisí 

s investičními akcemi obce uskutečňovanými rovněž na pozemcích cizích vlastníků. Obec 

tedy často nevystačí s takovým majetkem, který v dané chvíli má k dispozici.  

Nejčastějším způsobem nabytí nemovitostí je smlouva, která zakládá závazkový 

právní vztah v režimu občanského nebo obchodního zákoníku.  

3.2.1. Bezúplatné smluvní nabývání 

V daném případě se jedná o bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví obce na 

základě darovací smlouvy, případně smlouvy o bezúplatném převodu. O nabytí těchto 

nemovitostí přísluší rozhodnout zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce by mělo 

rozhodovat o nabytí jenom takových nemovitostí, které potřebuje nebo bude potřebovat ke 

svému hospodaření. Darovací smlouvě je podrobně věnována kapitola  5.  
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3.2.2. Úplatné smluvní nabývání 

V tomto případě se jedná o úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví obce na 

základě kupní smlouvy. O nabývání přísluší rozhodnout zastupitelstvu obce. I v tomto 

případě by obec měla nabývat pouze takové nemovitosti, které potřebuje k plnění svých 

úkolů. Rovněž je nezbytné, aby zastupitelstvo obce zvážilo nejenom účelnost tohoto 

nabytí, ale i cenu.  Kupní smlouvě, kupní ceně je podrobně věnována kapitola 5.  

Obec může dále úplatně nabýt nemovitosti veřejnou dražbou.6 Cena by měla být 

stanovena stejným způsobem, jako u nabývání kupní smlouvou. Úplatná nabytí dražbou 

však obce znevýhodňuje. Tento právní úkon podléhá schválení zastupitelstvu obce, kdy 

jednání zastupitelstva jsou veřejná. Stejně tak veřejná jsou všechna usnesení tohoto orgánu, 

včetně materiálů, na základě kterých rozhoduje. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce 

musí rozhodnout o ceně nemovitosti, stává se takto stanovená cena cenou veřejnou, což 

dává  prostor pro spekulace jiných  subjektů.  

 

3.2.3. Smluvní nabývání zadáváním veřejných zakázek 

Prioritní význam pro nabývání majetku obcí zadáváním veřejných zakázek má 

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Obec, která je zadavatelem dle tohoto 

zákona, musí postupovat při zadávání veřejné zakázky dle postupů popsaných v tomto 

zákoně, vyjma případu kdy se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, tedy pokud se 

jedná o veřejnou zakázku na dodávky a na služby, předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

nepřesahuje 2 mil. Kč bez DPH. Pokud jde o veřejnou zakázku na stavební práce, pak 

předpokládaná hodnota veřejné zakázky nepřesahuje 6 mil. Kč bez DPH. V takovém 

případě je obec povinna dodržovat zásady uvedené v §6 zákona, tedy rovné zacházení, 

zákaz diskriminace a transparentnost. Jedná-li se o veřejnou zakázku podlimitní či 

nadlimitní, její zadavatel je povinen striktně následovat ustanovení zákona a pravidel 

v nich zakotvených. Zadavatelem je přímo obec, která na základě mandátní smlouvy může 

také pověřit i jiný subjekt.  

                                                 
6 zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů 
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3.2.4. Ze zákona 

Ze zákona přešly do vlastnictví obcí věci z vlastnictví České republiky, k nimž ke 

dni 23. listopadu 1990 příslušelo hospodařit národním výborům, jejichž práva a závazky 

přešly na obce pokud obce s těmito věcmi ke dni účinnosti tohoto zákona hospodařily a 

dále věci s nimiž začaly obce po 23. listopadu 1990 hospodařit způsobem obdobným právu 

hospodaření, jestliže s nimi takto hospodařily ke dni účinnosti tohoto zákona.7 

Do vlastnictví obcí tak přešly: 

1. nezastavěné pozemky, 

2. pozemky zastavěné stavbami ve vlastnictví fyzických osob, 

3. stavby a pozemky tvořící se stavbou jeden funkční celek, 

4. pozemky zastavěné stavbami, které obce vlastnily ke dni 31. prosince 1949, 

5. spolu s nemovitostmi podle odst. 1, 2, 3 a 4 přešly do vlastnictvím obce dnem 1. 

července 2000 stavby účelových komunikací, drobné stavby sloužící k plnění funkcí 

lesa, k výkonu práva myslivosti nebo k ochraně trvalých porostů, drobné stavby 

melioračních zařízení a drobné stavby lesotechnických realizací, pokud byly v období 

od 1. ledna 1950 do 24. května 1991 vybudovány na pozemcích, které obce vlastnily 

ke dni 31. prosince 1949,  

6. obytné domy a pozemky tvořící s nimi jeden funkční celek, jestliže právo 

hospodaření k nim náleží organizacím, u nichž na okresní úřady, obce přešla funkce 

jejich zakladatele nebo pravomoc zřizovat, řídit a zrušovat tyto organizace, 

7. objekty komplexní bytové výstavby rozestavěné k 31. prosinci 1992 a pozemky 

tvořící s nimi jeden funkční celek, včetně práv a povinností s nimi související, jejichž 

investory byly obecní úřady,  

8. věci, k nimž ke dni účinnosti tohoto zákona příslušelo právo hospodaření 

organizacím zajišťujícím investorskou činnost ke komplexní bytové výstavbě, jestliže 

na okresní úřady přešla pravomoc zřizovat, řídit a zrušovat tyto organizace. 

                                                 
7 zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění 

pozdějších předpisů 
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3.2.5. Nabývání děděním ze závěti 

Jedná se o výjimečný způsob nabývání nemovitostí, kdy obec toto dědictví může 

odmítnout. Tento majetek obec nabývá dnem zůstavitelovy smrti. 

3.2.6. Nabývání rozhodnutím příslušného orgánu 

V tomto případě se jedná např. o nabytí nemovitostí rozhodnutím stavebního 

úřadu vyvlastněním. Vyvlastnění je možné pouze v zájmu pořízení veřejně prospěšné 

stavby, v souladu s územním plánem a když není možná dohoda s vlastníkem nemovitostí, 

a to vždy za náhradu. O vyvlastnění se rozhoduje ve správním řízení, přičemž pravomocné 

rozhodnutí o vyvlastnění je přezkoumatelné soudem ve správním soudnictví.8  

3.3. Právní úprava nakládání s majetkem obce  

Obec jako účastník majetkoprávních vztahů se řídí obecními ustanoveními o.z. a 

obchodního zákoníku, přičemž Z.o. přímo upravuje hospodaření obce. Odpovědnost za 

hospodaření obce nesou orgány obce, zejména pak zastupitelstva, kterým Z.o. výslovně 

ukládá povinnost rozhodovat o převodu nemovitostí. 

Podle ustanovení  § 38 Z.o.: 

- majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly 

vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o  

zachování a rozvoj svého majetku a tento majetek vede ve své evidenci,  

- majetek musí obec chránit před zničením, poškozením, odcizením či zneužitím, 

- obec nesmí ručit za závazky fyzických či právnických osob vyjma  

a) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru pokud finanční prostředky jsou určeny 

pro investici uskutečňovanou s finanční podporou ze státního rozpočtu, ze státních 

fondů či národního fondu, 

b) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, pokud jsou finanční prostředky určeny 

pro investici do obcí vlastněných nemovitostí, 

c) závazků, jejímž zřizovatelem je obec, kraj nebo stát, 

                                                 
8 zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o 

vyvlastnění). 
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d) závazků, v nichž míra účasti jí samé nebo spolu s jinou obcí, nebo obcemi, krajem 

nebo kraji nebo státem přesahuje 50 %, 

e) závazků bytových družstev, 

f) závazků honebních společenstev. 

- obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat 

právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení,  

- obec je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a 

zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z nich vyplývajících.  

 

  Obec je povinna zveřejnit záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý 

majetek po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce na úřední 

desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. 

Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklém.9 Pokud obec záměr 

nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný. Toto ustanovení je  podrobněji rozebráno 

v kapitole 4.1. 

Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je 

v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny 

obvyklé pak musí být zdůvodněna.10 Toto ustanovení je podrobněji rozebráno v kapitole 

4.3. 

O nabytí a převodu nemovitých věcí, včetně vydání nemovitostí podle zvláštních 

zákonů, převodu bytů a nebytových prostor z majetku obce rozhoduje zastupitelstvo obce, 

kterému byla tato pravomoc vyhrazena.11 Toto ustanovení je podrobněji rozebráno 

v kapitole 4. 

Z.o. dále upravuje postavení městských obvodů nebo městských částí statutárních 

měst, podle kterého musí územně členěná statutární města upravit své vnitřní poměry 

obecně závaznou vyhláškou - statutem.12 

Tímto statutem musí být na úseku majetkovém stanoveny: 

a) pravomoc orgánů města na úseku samostatné a přenesené působnosti, 

                                                 
9  § 39, odst. (1) Z.o. 
10  § 39, odst. (2) Z.o. 
11  § 85 Z.o. 
12 § 130 Z.o. 
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b) pravomoc orgánů městských obvodů a městských částí na úseku samostatné a 

přenesené působnosti, 

c) vzájemná součinnost mezi orgány města a orgány městských obvodů a městských částí, 

d) majetek města, který se svěřuje městským obvodům a městským částem, a rozsah 

oprávnění městských obvodů a městských částí při nakládání s tímto majetkem a při 

výkonu s tím souvisejících práv. 

Dále statutární města mohou13: 

a) svěřenou věc z vlastnictví statutárního města městskému obvodu nebo městské části 

odejmout za účelem, pro který lze majetek vyvlastnit podle zvláštního právního 

předpisu nebo se souhlasem městského obvodu nebo městské části, 

b) svěřenou věc z vlastnictví statutárního města městskému obvodu nebo městské části 

odejmout v případě, jestliže městský obvod nebo městská část při nakládání s touto 

věcí porušuje právní předpisy a neodstraní tyto nedostatky ve lhůtě stanovené 

statutárním městem, která nesmí být kratší 60 dnů, 

c) o odejmutí věci svěřené městskému obvodu nebo městské části z vlastnictví 

statutárního města rozhoduje zastupitelstvo statutárního města. 

Statutární město může svěřit městskému obvodu a městské části na úseku 

samostatné působnosti rozhodování o některých majetkoprávních úkonech, zejména pak o 

převodu a zastavení nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů 

z majetku města svěřeného městskému obvodu nebo městské části. Městské obvody a 

městské části jednají za statutární město v záležitostech jim svěřených zákonem a v mezích 

zákona statutem.14 

                                                 
13 § 132 Z.o. 
14 § 134, odst. 1 Z.o. 
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4. Právní úprava převodu nemovitostí z vlastnictví obce 

4.1. Záměr 

Na základě konkrétní žádosti, či na základě vlastního podnětu obce, připraví 

příslušný odbor či útvar obce materiál ve věci záměru obce prodat, směnit či darovat 

nemovitost z vlastnictví obce. Tento materiál se nejprve předkládá k projednání radě obce 

a poté zastupitelstvu obce, neboť orgánem obce příslušným k rozhodnutí o předmětném 

záměru je právě zastupitelstvo obce, které je oprávněno s obecním majetkem nakládat.  

Záměr obce prodat či směnit své nemovitosti by se měl týkat pouze těch 

nemovitostí, které obec nepotřebuje ke svému hospodaření, či pro které nemá ani 

v budoucnu žádné využití. O záměru obce darovat nemovitosti by mělo docházet pouze ve 

veřejném zájmu, či z důvodu havarijního stavu nemovitosti, která je jinak neprodejná. 

Záměr obce darovat by měla obec zdůvodnit ve svém rozhodnutí. 

4.2. Rozhodnutí orgánů obce o záměru prodeje, směny, darování 

O záměru prodeje, směny či darování rozhoduje zastupitelstvo města na základě 

podkladů, materiálů zpracovaných příslušným odborem či útvarem úřadu.  

Schválený záměr musí být konkrétní a musí jednoznačně stanovit o jakou formu 

nakládání s nemovitostí se bude jednat (prodej, směna, dar). Dále musí být přesně 

definována nemovitost, které se právní úkon týká. Z.o. stanoví, že nemovitost se v záměru 

označí podle § 5 k.z., a to ve stavu platném v den zveřejnění záměru. Pokud není 

nemovitost v záměru takto označena, nelze takový záměr považovat za zveřejněný a další 

právní úkon zní vzešlý je od počátku neplatný.  

Pokud je záměrem obce prodat pouze části nemovitosti, obec je povinna určitým 

způsobem předmětnou část nemovitosti specifikovat, např. zákresem do snímku katastrální 

mapy s uvedením její výměry v metrech čtverečních, příp. stanovením délek oddělené části 

nemovitosti. Obec tedy nemusí před zveřejněním záměru nechat vypracovat geometrický 

plán.  

Podle  stanoviska  odboru  dozoru  a  kontroly  veřejné  správy Ministerstva vnitra 

č. 22/2005 ze dne 13.5.2005 „však nedostatečné označení nemovitosti podle k.z. nebude 
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mít za následek neplatnost majetkoprávního úkonu tehdy, jestliže je nemovitost dostatečně 

identifikovatelná s ohledem na konkrétní místní okolnosti  (např. uvedení parcelního čísla 

pozemku, ale opominutí katastrálního území, jestliže je nesporné, o který pozemek se 

jedná) a jestliže se navazující právní úkon (např. uzavřená kupní smlouva) týká skutečně 

této konkrétní nemovitosti“.  

4.3. Zveřejnění, cena 

Po rozhodnutí zastupitelstva obce danou nemovitost zcizit, příslušný odbor, útvar 

záměr zveřejní. Záměr obce zcizit svou nemovitost je jednostranným úkonem obce, který 

je činěn před realizací samotného převodu.   

Záměr obce prodat, směnit nebo darovat svou nemovitost obec zveřejní po dobu 

nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce vyvěšením na úřední desce obecního 

úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.15 Záměr může obec 

též zveřejnit v místě obvyklém. Pokud obec záměr nezveřejní, právní úkon, jemuž by mělo 

zveřejnění záměru předcházet, by byl od počátku neplatný.  

Záměr se zveřejňuje na úřední desce nejméně po dobu 15-ti dnů před rozhodnutím 

v zastupitelstvu obce. Délku vyvěšení stanoví zákon pouze jako minimální, záměr lze tedy 

zveřejnit i po dobu delší. Vyvěšením se rozumí faktické připevnění záměru na úřední 

desku, tak jak byl schválen. Na titulní straně záměru se uvede datum vyvěšení a jeho 

sejmutí. Záměr obce zcizit svou nemovitost musí být znovu zveřejněn, pokud při jednání 

zastupitelstvo obce změnilo jeho podmínky či jeho obsahové náležitosti. 

Záměr nesmí obsahovat jiné skutečnosti než ty, které schválilo zastupitelstvo obce. 

Pokud zastupitelstvo obce schválí další podmínky záměru (účelově určený způsob užívání, 

výše kupní ceny apod.), musí být tato skutečnost v záměru vyznačena. Součástí 

vyhlášeného záměru by mělo být i poučení, kde se uchazeč může seznámit s podkladovými 

materiály vyhlášeného záměru, či kde získá potřebné informace o dané nemovitosti.  

Záměr obce zcizit svůj nemovitý majetek se vyvěšuje na úřední desce obecního 

úřadu. Úřední deska obecního úřadu je institutem správního práva a je v reálné podobě 

představována tabulí či vitrínou, na které se vyvěšují tyto záměry. Úřední deska se musí  

                                                 
15 § 39 odst. 1 Z.o. 
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nacházet v těsné blízkosti obecního úřadu a musí být přístupná všem osobám denně 24 

hodin. Za úřední desku však nelze považovat webové stránky obce. 

Nabídky potenciálními zájemci lze v záměru časově omezit, aby obec měla 

možnost všechny konkrétní nabídky vyhodnotit. Není-li takové časové omezení pro podání 

nabídky v záměru uvedeno, lze nabídky podat do chvíle, než zastupitelstvo obce rozhodne 

o zcizení příslušné nemovitosti.  

S účinností od 1. 1. 2006 vstoupil v platnost zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů. Tento právní předpis v § 26 odst. 1 ukládá správním orgánům 

povinnost zřizovat úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány 

územního samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se 

zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Proto i záměry obce zcizit svou 

nemovitost musí být od 1.1.2006 zveřejňovány takovýmto způsobem.    

Z.o. však neřeší dobu „platnosti“ zveřejněného záměru, tj. zda je nutné nechat 

zastupitelstvo města rozhodnout o novém záměru zcizení dané nemovitosti, pokud uplyne 

delší doba od původního rozhodnutí o záměru do doby realizace samotného právního 

úkonu. V tomto případě bude záležet na posouzení každé specifické situace, zda došlo, 

nebo zda mohlo dojít k takové změně v okolnostech, že je nutné nechat zastupitelstvo obce  

o záměru rozhodnout ještě jednou.   

Při úplatném převodu majetku se cena sjednává z pravidla ve výši, která je v daném 

místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí 

být zdůvodněna, a to u převodu nemovitostí z vlastnictví obce za cenu nižší než je v místě 

a čase obvyklé.16 Odůvodněnost může být dána např. nevyužitelností nemovitostí pro 

potřeby obce, vysokými náklady na jejich údržbu s ohledem na její technický stav. 

Odchylku směrem nahoru není nutné odůvodňovat, neboť obec je povinna nakládat se 

svým majetkem hospodárně a účelně. Obec se však může rozhodnout i pro nižší cenovou 

nabídku, pokud podnikatelský záměr je pro obec podstatnější, než nabízená kupní cena.  

Cenu v místě a čase obvyklou definuje § 2 odst. 1 zákon č. 151/1997 Sb., o 

oceňování nemovitostí jako cenu, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě 

obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém 

obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které 
                                                 
16 § 39 odst. 2 Z.o. 
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mají na cenu vliv. Proto na každý záměr obce zcizit svou nemovitost musí být vypracován 

znalecký posudek.  

 

4.4. Rozhodnutí orgánu obce o prodeji, směně či darování 

Zastupitelstvo obce musí vždy schválit nejen záměr, ale i samotný převod 

specifikovaných nemovitostí, včetně všech podmínek tohoto převodu. Podmínky 

samotného převodu jsou pak uvedeny v návrhu textu příslušné smlouvy, který je rovněž 

zastupitelstvem obce projednán a schválen. Zastupitelstvo rovněž schvaluje i každý 

dodatek k již uzavřené smlouvě, kterým se mění obsahové náležitosti uzavřené smlouvy. 

 

4.4. Vklad do katastru nemovitostí 

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí musí obsahovat údaje stanovené zákonem.17 

 

Těmito údaji jsou:  

-     označení katastrálního úřadu, kterému je návrh určen, 

- označení účastníků řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí.  

Účastníci řízení o povolení vkladu musí být v návrhu označeni těmito údaji:  

a) fyzická osoba - jménem a příjmením, trvalým pobytem a rodným číslem,  

b)  právnická osoba - názvem, sídlem a identifikačním číslem,  

-   označení práv, která mají být zapsána podle návrhu do katastru nemovitostí, v našem 

případě se jedná o označení práva vlastnického. Práva lze označit přímo, tedy jaká 

práva, ke kterým nemovitostem a ve prospěch kterých osob mají být do katastru 

zapsána. Práva je možno označit také odkazem na příslušnou část smlouvy nebo jiné 

listiny, na jejímž základě mají být tato práva do katastru zapsána, ale vždy tak, aby z 

návrhu bylo možno zjistit, co se katastrálnímu úřadu navrhuje.  

 

K návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu musí být připojeny tyto přílohy:  
 

                                                 
17 § 4 zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění 

zákona č. 90/1996 Sb.  
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- listina, na základě které má být zapsáno právo do katastru nebo její úředně ověřený opis 

(kopie) v počtu o dva větším než je počet účastníků řízení,  

- plná moc, pokud je účastník řízení zastoupen v řízení o povolení vkladu zmocněncem,  

- výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, pokud je účastníkem řízení 

právnická osoba, jejíž vznik je podmíněn zápisem do takového rejstříku, nebo úředně 

ověřený opis (kopie) takového výpisu. Stáří výpisu není nijak právním předpisem určeno, 

měl by však obsahovat údaje, které jsou platné ke dni podání návrhu na vklad,  

- listina prokazující oprávnění vlastníka nebo jiné osoby oprávněné z právního vztahu 

nakládat s předmětem právního úkonu (nemovitostí), jehož právní účinky nastaly před 

1.1.1993, nebo úředně ověřený opis (kopie) takové listiny,  

- úředně ověřený překlad listiny, na základě které má být zapsáno právo do katastru, pokud 

tato listina není sepsána v českém jazyce, 

- při převodu části nemovitosti geometrický plán a souhlas s dělením této nemovitosti 

vydané příslušným správním úřadem.  

 

Za podání každého návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva 

se vybírá správní poplatek ve výši 500,-Kč. Poplatek se hradí kolkovými známkami. 

 
Pokud návrh na zahájení řízení o povolení vkladu nemá předepsané náležitosti 

podle tohoto zákona, katastrální úřad vyzve navrhovatele, aby ve stanovené přiměřené 

lhůtě odstranil nedostatky návrhu s upozorněním, že v případě neodstranění nedostatků 

návrhu bude řízení zastaveno. Pokud navrhovatel nedostatky neodstraní, katastrální úřad 

řízení zastaví. Proti rozhodnutí o zastavení řízení je možné podat odvolání k příslušnému 

zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu.  

Převádí-li se nemovitost, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí, 

nabývá se vlastnické právo vkladem do katastru nemovitostí. Vklad povoluje příslušný 

katastrální úřad rozhodnutím, a to po přezkoumání listin z hlediska stanovených 

náležitostí. Právní účinky vkladu vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho 

povolení ke dni, kdy návrh na vklad vlastnického práva byl doručen katastrálnímu úřadu.  

Převádí-li se nemovitost, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí, 

nabývá se vlastnické právo dnem účinnosti smlouvy.  
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Pokud se současně převádí jak nemovitosti evidované tak i nemovitosti 

neevidované v katastru nemovitostí, je vhodné účinnost smlouvy vázat na odkládací 

podmínku.   
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5. Převod nemovitostí z vlastnictví obce 

Při převodu nemovitostí je vždy předepsána písemná forma. Příslušná smlouva je 

pak nabývacím titulem pro danou nemovitost.  

Na obou stranách smlouvy může vystupovat více subjektů (nabývání do 

podílového spoluvlastnictví nebo do společného jmění manželů). Smluvními stranami 

mohou být jak osoby fyzické, tak i osoby právnické. Smluvní strany je nutné přesně 

specifikovat. Fyzickou osobu datem narození, či jejím rodným číslem a bytem, právnickou 

osobu je nutné specifikovat přesně např. podle výpisu z obchodního rejstříku, tj. názvem 

společnosti, jejím sídlem, identifikačním číslem.   

Předmět převodu musí být ve smlouvě určitý, v opačném případě zakládá tato 

neurčitost neplatnost smlouvy. Při převodu nemovitostí je nezbytně nutné je tedy 

specifikovat v souladu s k.z..               

Při převodu spoluvlastnických podílů je nutné respektovat předkupní práva 

spoluvlastníků.  

K vlastnímu nabytí nemovitostí dochází dnem uvedeným v kapitole 4.4. 

5.1. Kupní smlouva 

Kupní smlouva je právní skutečnost, která vede ke vzniku právního vztahu koupě 

a prodej. Kupní smlouva je upravena v § 588 - § 600 o.z. 

Obsahem tohoto právního vztahu je převod vlastnických práv, který vzniká mezi 

prodávajícím – na straně jedné a kupujícím - straně druhé.  

Předmětem koupě a prodeje může být vše, co může být předmětem 

občanskoprávního vztahu, mohou to být jak věci existující, tak i věci budoucí.    

Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu 

odevzdat a převést vlastnické právo, kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a 

zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.  

Základními pojmovými znaky kupní smlouvy je předmět koupě a kupní cena.  
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5.1.1. Předmět koupě   

Předmětem koupě a prodeje mohou být všechny věci, které jsou věcmi v právním 

smyslu a které jsou ve vlastnictví prodávajícího.  

Předmětem koupě nemůže být samostatně součást věci hlavní, neboť tato součást 

není samostatnou věcí v právním smyslu.   

Předmětem koupě rovněž nemůže být samostatně ani příslušenství věci hlavní. Při 

převodu příslušenství spolu s věcí hlavní, je nutné toto příslušenství ve smlouvě přesně 

specifikovat.  

 

5.1.2. Kupní cena   

Kupní cena je peněžitá úplata za předmět koupě. Tato peněžitá úplata musí být 

vyjádřena v penězích, v opačném případě se nejedná o kupní smlouvu.  

Splatnost kupní ceny může být dohodnuta libovolně. Při převodu nemovitostí se 

obvykle užívá splatnost po předání a převzetí předmětu koupě (po vkladu vlastnického 

práva do katastru nemovitostí) nebo před předáním a převzetím předmětu koupě (tzv. 

prenumerační koupě). 

Mezi smluvními stranami také může být dohodnut způsob úhrady kupní ceny, např. 

v hotovosti, bezhotovostním převodem, či jednorázová úhrada nebo úhrada ve splátkách.  

5.1.3. Předkupní právo  

Ten, kdo prodá věc s výhradou, že mu ji kupující nabídne ke koupi, kdyby ji chtěl 

prodat, má předkupní právo18. Předkupní právo zakládá pro vlastníka nemovitosti  zatížené 

věcným právem předkupním povinnost, aby v případě, že chce nemovitost zcizit 

(způsobem, který je uveden ve smlouvě, ze zákona jen prodejem), ji přednostně nabídnout 

ke koupi oprávněnému z věcného práva předkupního. Předkupní právo vzniká smlouvou.  

Oprávněný z předkupního práva může uplatnit své předkupní právo až poté, co mu 

ji vlastník nabídne ke koupi.  

Předkupní právo lze dohodnout jako předkupní právo smluvní i jako předkupní 

právo věcné. 

                                                 
18 § 602 odst. 1 o.z. 
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Předkupní právo smluvní působí pouze vůči kupujícímu a nezapisuje se do katastru 

nemovitostí. 

Předkupní právo věcné působí i vůči nástupcům kupujícího a předkupní právo se 

nabývá vkladem do katastru nemovitostí. Pokud prodávající nekoupí nemovitost, kterou 

mu prodávající nabídl, zůstává prodávajícímu zachováno předkupní právo i vůči jeho 

právním nástupcům. Bylo-li předkupní právo porušeno, může se oprávněný z předkupního 

práva na nabyvateli domáhat, aby mu nemovitost nabídl ke koupi. V opačném případě mu 

zůstane předkupní právo zachováno.  

 

Realizace uskutečnění předkupního práva: 

Pokud ve smlouvě nebyla dohodnuta doba, do kdy má být prodej proveden, musí 

oprávněná osoba vyplatit nemovitost do dvou měsíců po nabídce. Uplyne-li tato doba 

marně, předkupní právo zanikne. Nabídka musí být písemná a musí obsahovat všechny 

podmínky koupě. Nabídka musí dojít do sféry oprávněného, dnem dojití začíná běžet 

oprávněného lhůta. Přijetí nabídky se děje vyplacením. V této době musí oprávněný využít 

svého práva a sdělit povinnému, že nabídku přijímá. Toto sdělení musí být povinnému 

rovněž doručeno. Převedení věci za nižší cenu nebo za jiných příznivějších podmínek na 

jiný subjekt poté, co oprávněný nevyužil nabídky je považováno za nesplnění povinnosti 

vyplývající z předkupního práva.      

Kupní cenu lze upravit už ve smlouvě o předkupním právu. Jestliže taková smlouva 

není, platí, že oprávněný se musí rozhodnout pro cenu, která už byla nabízena jinému. Je 

na oprávněném, aby se rozhodl, zda zaplatí kupní cenu nabízenou jiným a splní podmínky 

vedle této ceny. V opačném případě předkupní právo zaniká. 

5.2. Směnná smlouva 

Směnnou smlouvu upravuje § 611. o.z. 

Směna je právním vztahem, který vzniká na základě směnné smlouvy, v němž mají 

účastníci právo i povinnost směnit si vzájemně nemovitost za nemovitost. Na tento právní 

vztah se přiměřeně použijí ustanovení o kupní smlouvě, a to tak, že každá ze stran je 

považována ohledně nemovitosti, kterou směnou dává, za stranu prodávající a ohledně 

nemovitosti, kterou směnou přijímá, za stranu kupující.  
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Pro případ, že hodnoty směňovaných věcí jsou ve výrazném nepoměru, lze uzavřít 

smíšený smluvní vztah, jako je např. smlouva směnná a smlouva kupní.  

 

5.3. Darovací smlouva 

Darovací smlouvu upravuje § 628 – § 630 o.z. 

Darovací smlouvou dárce bezplatně přenechává obdarovanému nemovitost a 

obdarovaný tuto nemovitost do svého vlastnictví přijímá. Bezplatnost je tedy jedním 

z podstatných rysů darování. I v případě darování se jedná o dvoustranný právní úkon. 
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6. Převod nemovitostí v podmínkách statutárního města 
Ostrava 

6.1. Statut města Ostravy 

Město Ostrava je podle Z.o. statutárním městem. Území statutárního města 

Ostrava se člení na 23 městských obvodů. Vnitřní poměry ve věcech samosprávy jsou 

uspořádány obecně závaznou vyhláškou č. 11/2000, statutem města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků. Tento statut byl naposled doplněn obecně závaznou vyhláškou 

č. 12/2008 ze dne 26.11.2008. 

Článek 6 statutu se zabývá orgány městských obvodů a jejich pravomocí.  

Podle tohoto článku zastupitelstvu městského obvodu přísluší rozhodnout podle § 85 a 

133 Z.o. výhradně o těchto majetkoprávních úkonech k nemovitému majetku, jenž byl 

svěřen městskému obvodu, s výjimkou inženýrských sítí včetně přípojek k nim: 

a) prodej bytových domů a rodinných domů včetně součástí a příslušenství pozemků 

zastavěných zmíněnými domy a pozemků funkčně souvisejících (zahrad, nádvoří, 

příjezdů apod.) s bytovým nebo rodinným domem, s doložením potvrzení příslušného 

stavebního úřadu, že pozemky tvoří funkčně související celek s daným bytovým nebo 

rodinným domem, prodej jen samotných bytovými nebo rodinnými domy zastavěných 

pozemků a pozemků funkčně souvisejících s bytovým nebo rodinným domem, popř. i 

částí těchto pozemků. Toto ustanovení se nevztahuje na prodej bytů zvláštního určení a 

bytů v domech zvláštního určení, prodej domů zvláštního určení včetně jejich součástí 

a příslušenství, pozemků zastavěných zmíněnými domy a pozemků funkčně 

souvisejících s těmito domy, 

b) prodej bytových a nebytových jednotek a podílů ke společným částem zmíněných 

domů, v nichž se tyto jednotky nacházejí a podílů k pozemkům těmito domy 

zastavěnými, 

c) prodej pozemků zastavěných bytovými nebo rodinnými domy cizích vlastníků, včetně 

majetkoprávních úkonů k zajištění pohledávek vyplývajících z prodeje uvedeného 

majetku, vždy po předchozím souhlasu rady, pokud ta nerozhodne o postoupení žádosti 

městského obvodu k udělení předchozího souhlasu zastupitelstva města, jinak je tento 

převod neplatný. 
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d) prodej nemovitého majetku svěřeného městskému obvodu za cenu nejméně dle 

znaleckého posudku za podmínky, že o záměru prodeje rozhodne zastupitelstvo města, 

a pokud si zastupitelstvo města rozhodnutí o prodeji tohoto majetku nevyhradí. Toto 

ustanovení se nevztahuje k majetku uvedenému pod písm. a), 

e) nabytí nemovitého majetku po předchozím souhlasu rady města, není však oprávněno 

rozhodovat o nabytí nemovitého majetku na základě směnné smlouvy, 

f)   vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 tisíc Kč do úhrnné výše 10 % 

vlastních příjmů schváleného rozpočtu, maximálně 10 mil. Kč za příslušný rozpočtový 

rok, 

g) dohoda o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců nejvýše do 60 měsíců, lhůta 

60 měsíců se nevztahuje na smlouvy o převodu a nájmu bytů, bytových a nebytových 

jednotek, bytových domů a jimi zastavěných pozemků, půjček a úvěrů poskytnutých na 

opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových domů a bytů, 

h) o uzavření zástavních smluv, jimiž se zřizuje zástavní právo k nemovitostem ve 

vlastnictví jiných osob za účelem zajištění pohledávek statutárního města Ostravy vůči 

zástavním dlužníkům vzniklých ze smluv, jimiž byly poskytnuty půjčky nebo úvěry 

z fondu na opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových domů a bytů, uzavřených 

mezi statutárním městem Ostrava a těmito zástavními dlužníky v případech, kdy o 

uzavření smluv, jimiž byly poskytnuty výše zmíněné půjčky či úvěry, rozhodl příslušný 

orgán téhož městského obvodu, u něhož je rozhodováno o uzavření zástavních smluv. 

Zastupitelstvo městského obvodu rozhoduje o záměru prodeje v případech 

uvedených v písm. a), b), c) a vydává stanovisko k záměru města prodat nemovitý majetek 

svěřený městskému obvodu před projednáním v orgánech města v případech uvedených 

v písm d). 

Článek 6a statutu obsahuje zvláštní ustanovení ve vztahu k pravomocem orgánů 

městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Podle tohoto ustanovení orgány tohoto 

městského obvodu nejsou oprávněny rozhodovat v oblasti samostatné působnosti o 

žádných právních úkonech, kterých jsou jinak orgány městských obvodů oprávněny dle 

statutu rozhodovat, s výjimkou jednat jménem statutárního města Ostrava ve věci podání 

žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, státních fondů, z fondů 

EU, z fondů kraje a dalších fondů národních a nadnárodních.  
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Článek 8 statutu vymezuje majetek, který se svěřuje městským obvodům. Jedná se 

o majetek města: 

a) se kterým hospodařily městské obvody ke dni 12. 11. 2000, přičemž se má zato, že 

hospodařily pouze s tím majetkem, který jim byl svěřen podle předchozích právních 

předpisů, 

b) označený rozhodnutím orgánů města jakožto majetek svěřený městským obvodům po 

dni 12.11.2000, 

c) který nabudou majetkoprávními úkony učiněnými v souladu se statutem, 

d) který nabudou do vlastnictví investiční činností, s výjimkou inženýrských sítí. Tato 

výjimka se nevztahuje na vybudovanou dešťovou kanalizaci. 

Podle čl. 8 statutu město a městské obvody užívají majetek města k výkonu své 

působnosti přednostně, bezesmluvně a bezplatně za podmínek stanovených radou města 

nebo obvodu.   

Městské obvody jsou povinny ve vztahu k majetku města, jenž jim byl svěřen, 

plnit zejména povinnosti plynoucí z právních předpisů a z pokynů orgánů města, a to: 

a) udržovat majetek v dobrém stavu, 

b) vést účetní a další evidenci majetku, 

c) plnit ohlašovací povinnosti a oznamovat městu převod nemovitého majetku, 

d) předkládat městu spolu s oznámením o prodeji nemovitého majetku také kopie 

příslušných smluv, 

e) provádět inventarizaci majetku ke dni řádné nebo mimořádné roční účetní závěrky, 

f) provádět soustavně a důsledně všechna nezbytná organizační, bezpečnostní a 

protipožární opatření k tomu, aby nedošlo k poškození, zničení nebo zneužívání tohoto 

majetku, 

g) využívat všechny právní prostředky na ochranu proti tomu, kdo zasahuje neoprávněně 

do vlastnického práva, 

h) uplatňovat nároky na náhradu škody, plnit oznamovací povinnost vyplývající 

z trestněprávních či jiných předpisů, 

i) zajistit pojištění veškerého nemovitého majetku. 
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Z prodeje nemovitého majetku, svěřeného městskému obvodu, přísluší městskému 

obvodu příjem ve výši 50 % z kupní ceny, z prodeje nemovitého majetku uvedeného v čl. 

6, písm.a), b), c) 100 % kupní ceny. 

Čl. 35 statutu následně upravuje vzájemnou součinnost mezi orgány města a 

orgány městských obvodů.  

Podle tohoto článku: 

a) město nezavazují právní úkony orgánů městských obvodů učiněné nad rámec 

působnosti svěřené statutem. Důsledky z takovýchto právních úkonů jdou k tíži 

městského obvodu, 

b) starostové, popř. místostarostové předkládají žádost o vydání souhlasu nebo stanoviska 

v případech stanovených statutem orgánům města na základě předchozího projednání 

v zastupitelstvu městského obvodu, popř. městského obvodu podle příslušné 

pravomoci. Tento souhlas nebo stanovisko platí po dobu 12 měsíců ode dne vydání. 

 

6.2. Zásady pro prodej pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy v centrální části města Ostrava 

Zastupitelstvo města Ostravy usnesením č. 1735/29 ze dne 29. 6. 2005 schválilo 

„Zásady pro prodej pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy v centrální části 

města Ostravy“. Cílem těchto přijatých zásad bylo vytvořit jednotné podmínky pro prodej 

pozemků v katastrálním území Moravská Ostrava, a to pozemků ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy jednak nesvěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a 

jednak i pozemků svěřených tomuto městskému obvodu.  Těmito zásadami byla prostorově 

vymezena lokalita a definovány pozemky určené k prodeji podle jejich charakteru a účelu 

jejich využití. Lokalita byla vymezena centrální části města od ulice Muglinovské, park A. 

Komenského, Havlíčkovo nábřeží, ul. Pivovarskou, ul. 28. října, dále ulicí Cingrovou, 

Porážkovou a až po ulici Muglinovskou.  

Jedná se o pozemky: 

a) zastavěné domy, které jsou ve vlastnictví cizích vlastníků, 

b) pozemky funkčně související s domy ve vlastnictví cizích vlastníků (např. dvory, 

zahrady), 
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c) pozemky po předchozích demolicích staveb, případně pozemky dosud 

nevyužívané s možností zástavby v souladu s územním plánem. 

Tyto zásady stanoví pro každý typ pozemků zejména výši kupní ceny, v případě 

prodeje pozemků souvisejících s domy ve vlastnictví cizích vlastníků stanovuje i okruh 

jejich případných nabyvatelů či jiná práva (věcná břemena) těm, kteří o nabytí takových 

pozemků zájem neprojevili, ačkoliv tyto funkčně souvisí s jejich nemovitostí.  

6.3. Prodej nemovitostí ve vytipovaných lokalitách 

 Prodej nemovitostí z vlastnictví statutárního města Ostravy lze rozdělit do třech 

základních okruhů.  

První, nejrozšířenější okruh, je prodej, který se uskutečňuje na základě konkrétní 

žádosti fyzické či právnické osoby.  

Druhý okruh zaujímají nemovitosti, které statutární město Ostrava, či městské 

obvody, samy k prodeji vytipovaly, neboť se jedná o nemovitosti, které město nepotřebuje 

ke svému hospodaření. Jedná se převážně o pozemky o malé výměře, pozemky, které svým 

umístěním jsou špatně dostupné, či pozemky, ke kterým nemá město zajištěn přístup. Dále 

se jedná o budovy, pro které nemá město využití, a náklady na jejich údržbu dlouhodobě 

zatěžují městský rozpočet.  

Třetí okruh pak tvoří nemovitosti, které byly vytipovány statutárním městem 

Ostrava s cílem jejich zastavění či dostavení. Z již realizovaných prodejů zde patří např. 

prodej pozemků v lokalitě Karolina, prodej pozemků v lokalitě Kostelní náměstí, či prodej 

skeletu budovy nacházející se na ul. 28. října. Město připravuje další prodej takovýchto 

nemovitostí, a to v lokalitě Černá louka, či Seidlerovo nábřeží na Slezské Ostravě.  

V těchto případech zastupitelstvo města schvaluje jednak záměr města prodat 

vytipované nemovitosti, tak i podmínky využití těchto nemovitostí. V podmínkách jsou 

stanoveny požadavky města na zastavění nemovitostí, tj. jejich zastavění v souladu 

s územním plánem, požadavky památkové péče, stanovuje vhodné či naopak nepřípustné 

jejich funkční využití, dopravní napojení, parkovací a odstavná stání, minimální kupní 

cenu apod.    

Záměry prodeje, včetně těchto podmínek, jsou zveřejňovány na úřední desce 

Magistrátu a na internetové stránce města. Zveřejnění obsahuje i stanovení lhůty, ve které 
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mohou jednotliví žadatelé předkládat své nabídky, a to včetně architektonické či jiné studie 

zastavění dané lokality a nabízenou kupní cenu.  

Na základě došlých nabídek pak zastupitelstvo města rozhoduje o pořadí uchazečů, 

se kterými bude město jednat o podmínkách uzavření kupní smlouvy. Při stanovení tohoto 

pořadí však nebývá nejdůležitějším hodnocením nabízená výše kupní ceny, ale především 

kvalita zastavění území a jeho následná využitelnost pro potřeby města. Pro hodnocení 

architektonických studií se zastupitelstvo opírá o vyjádření nezávislého architekta, který 

každou studii zhodnotí podle výše zmíněných schválených podmínek využití těchto 

nemovitostí.  Usnesení zastupitelstva, kterým se stanoví pořadí jednotlivých uchazečů 

rovněž obsahuje i ustanovení, za jakých podmínek bude město jednat s uchazeči, kteří se 

umístili na druhém či třetím místě. Uchazeči, kteří se neumístili na prvním, druhém či 

třetím místě, jsou z jednání o uzavření kupní smlouvy vyřazeni.   

Na základě rozhodnutí zastupitelstva o stanovení pořadí uchazečů jsou zahájena 

jednání s uchazečem, který se umístil na prvním místě. Tato jednání vede odbor majetkový 

(dále jen „OM“) nebo odbor legislativní a právní. Uchazeči je předložen návrh pracovního 

textu kupní smlouvy. Tento návrh obsahuje vedle podstatných náležitostí (předmět koupě, 

kupní cena) i vedlejší ustanovení, kterými jsou zejména: 

a) stanovení lhůt pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, stavebního 

povolení, kolaudačního souhlasu, 

b) dodržení architektonické studie, kterou uchazeč předložil ve své nabídce, 

c) zřízení věcného práva předkupního ve prospěch statutárního města Ostrava, 

d) zákaz zřizovat k převáděným nemovitostem zástavy či jiná práva ve prospěch třetích 

osob, vyjma zřízení věcných břemen pro účely výstavby, 

e) podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí po plném 

zaplacení kupní ceny.    

 

Těmito ustanoveními statutární město Ostrava sleduje zastavění dané lokality 

objektem, se kterým se uchazeč ve své nabídce prezentoval, a to ve lhůtě, která je 

smlouvou stanovena. Nedodržení lhůt pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, 

stavebního povolení, kolaudačního souhlasu, či nedodržení účelu převodu pak umožňuje 

městu od smlouvy odstoupit bez povinnosti města vrátit kupujícímu zaplacenou kupní 

cenu. Kupní cena se v tomto případě považuje za smluvní pokutu představující konečnou 
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výši náhrady škody. Předkupní právo se zřizuje jako právo věcné, zapisované do katastru 

nemovitostí. Tímto věcným předkupním právem se kupující zavazuje, že v případě 

jakéhokoliv zcizení předmětu převodu, a to i jeho částí, nabídne je ke koupi městu. 

V takovém případě kupující je povinen předmět převodu nabídnout za kupní cenu ve stejné 

výši, jaká byla sjednána. Předkupní právo zaniká dnem získání kolaudačního souhlasu 

k užívání objektu nebo nejzazším určeným dnem, stanoveným po dohodě smluvních stran. 

Z důvodu zřízení věcného práva předkupního práva zároveň smlouva neumožňuje 

kupujícímu zřizovat k převáděným nemovitostem zástavy či jiná práva zapisovaná do 

katastru nemovitostí, neboť využitím předkupního práva by město muselo ručit za tyto 

závazky. Statutární město Ostrava by zároveň mohlo pozbýt vlastnické právo 

k nemovitostem v případě realizace zástavy zástavním věřitelem.  

6.4. Postup při vyřizování žádostí ve věci odkoupení nemovitostí 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

6.4.1. Přijetí žádosti 

Úředník je povinen: 

- žádost převzít, 

- ověřit, zda nemovitost je ve vlastnictví města, zda se k majetku neváží práva třetích 

osob, či zda na tuto nemovitost město neobdrželo jinou žádost např. o její odkoupení, 

pronájem, výpůjčku apod.,  

- sdělit žadateli, že jeho žádost byla přijata, pod jakým jednacím číslem je vedena, jméno 

úředníka, který žádost vyřizuje. Žádost musí být určitá, tj. musí z ní vyplývat, kdo bude 

vystupovat na straně kupujícího, která nemovitost je předmětem žádosti a za jakým 

účelem tato nemovitost bude, v případě jejího nabytí žadatelem, využívána. Fyzická 

osoba tak musí být identifikovaná svým jménem, příjmením, rokem narození, 

bydlištěm, právnická osoba pak svým obchodním názvem, sídlem, identifikačním 

číslem. Pokud žádost tyto údaje neobsahuje, úředník žadatele vyzve k jejímu doplnění, 

- požádat o stanoviska. Převážně se jedná o stanoviska odborů Magistrátu města 

Ostravy, ale také o stanoviska jiných subjektů, které s ohledem na umístění 

nemovitosti, její využívání mohou k této věci podat důležité informace. Ze stanovisek 
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odborů si OM vždy vyžaduje stanovisko Útvaru hlavního architekta, který se vyjadřuje, 

zda zamýšlený záměr žadatele je v souladu s Územním plánem města Ostravy. U 

pozemků, které se nacházejí v blízkosti komunikací, OM žádá o stanovisko odbor 

dopravy, u pozemků určených k plnění funkcí lesa odbor ochrany životního prostředí, u 

pozemků nacházejících se v blízkosti rozvíjejících se průmyslových zón odbor 

ekonomického rozvoje. OM vždy žádá o stanovisko městského obvodu, v jehož 

katastrálním území se požadovaná nemovitost nachází,       

- provést místní šetření nemovitosti a případně pořídit z něj fotodokumentaci. 

Z mapových podkladů, které se nacházejí v intranetové síti magistrátu ověřit, zda se 

v dané nemovitosti nacházejí inženýrské sítě, u nemovitostí rozsáhlejšího či 

významnějšího charakteru požádat o stanoviska správce těchto sítí, 

- zajistit stanovisko Ministerstva zemědělství-pozemkového úřadu, zda daná nemovitost 

není dotčena dosud neukončeným restitučním řízením,     

- ověřit, zda vůči žadateli neeviduje město pohledávky.  

 

6.4.2. Materiály předkládané orgánům města 

OM předkládá materiály radě města a po jejím projednání zastupitelstvu města. 

Skladba materiálů jak pro radu, tak pro zastupitelstvo je shodná. Materiál je složen ze tří 

základních částí – návrh usnesení, důvodová zpráva a přílohy.  

Přílohou č. 1 této bakalářské práce je materiál do zastupitelstva města týkající se záměru 

prodeje části nemovitosti.  

Přílohou č. 2 této bakalářské práce je materiál do zastupitelstva města týkající se prodeje 

části nemovitosti.  

Přílohou č. 3 této bakalářské práce je návrh kupní smlouvy. 

Přílohami č. 4 - 6 této bakalářské práce je geometrický plán, územní informace programu 

GISmap, letecký snímek programu GISmap. 

 

S ohledem na ochranu osobních údajů byly použity anonymizované kopie. 
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6.4.3. Zveřejnění 

Po rozhodnutí zastupitelstva města o záměru města prodat danou nemovitost, 

úředník zpracuje podklady pro vyvěšení takovéhoto záměru. Zveřejnění zajišťuje odbor 

vnitřních věcí magistrátu. Záměr se zároveň zasílá ke zveřejnění na ten městský obvod, 

v jehož katastrálním území se daná nemovitost nachází. 

 

6.4.4. Postoupení žádosti městskému obvodu  

Pokud zastupitelstvo města rozhodne o záměru prodeje nemovitosti, která je 

svěřena městskému obvodu a pokud si toto zastupitelstvo nevyhradilo pravomoc 

rozhodnout o prodeji této nemovitosti, žádost je postoupena k dalšímu vyřízení 

příslušnému městskému obvodu.  

       

6.4.5. Činnosti spojené s přípravou a s uzavřením smlouvy     

Úředník: 

- vyhotoví objednávku na dodání geometrického plánu, 

- vyhotoví objednávku na dodání znaleckého posudku, 

- zpracuje pracovní návrh textu příslušné smlouvy. Smlouva musí obsahovat přesnou 

identifikaci smluvních stran, předmětu převodu, výši kupní ceny, lhůtu pro zaplacení 

kupní ceny, či stanovení termínu splátek kupní ceny, lhůtu pro podání návrhu na vklad, 

možnosti odstoupení od smlouvy, doložku platnosti právního úkonu podle Z.o. a další 

jiná fakultativní ustanovení, vyplývající ze specifických podmínek každého převodu,  

- tento návrh předem projedná s právníkem svého oddělení a posléze s druhou smluvní 

stranou, případně do smlouvy zapracuje změny, na kterých se smluvní strany dohodly, 

- předloží orgánům obce návrh usnesení na prodej této nemovitosti orgánům obce, 

včetně textu kupní smlouvy, 

- po rozhodnutí orgánů obce zajistí uzavření smlouvy, 

- v souladu s podmínkami ve smlouvě zpracuje návrh na vklad vlastnického práva do 

katastru nemovitostí, 

- ověří zaplacení kupní ceny kupujícím, 
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- po podání návrhu na vklad předá fotokopii návrhu na vklad a fotokopii smlouvy 

příslušnému útvaru, či městskému obvodu, a to za účelem odúčtování tohoto majetku 

z účetní evidence města, 

- po obdržení smlouvy s doložkou o povolení vkladu vlastnického práva, 1 vyhotovení 

zašle odboru financí a rozpočtu, za účelem podání daňového přiznání,   

Postup ve vyřizování žádostí o darování či směnu nemovitostí je obdobný. Podle 

statutu městské obvody nemají pravomoc nemovitosti ve vlastnictví města darovat či 

směňovat a o tomto úkonu nadále rozhoduje zastupitelstvo města. Záměr města směnit 

svou nemovitost specifikuje jednak nemovitost určenou ke směně, ale také i nemovitost, 

kterou město směnou nabude.  

Přílohou č. 7 této bakalářské práce je graf znázorňující jednotlivé etapy vyřízení 

žádosti o prodej nemovitosti. 

6.5. Časový harmonogram  

Jak jsem již v úvodu uvedla, vyřízení žádostí o prodej, směnu či darování 

nemovitostí od doby jejich podání, až po vklad vlastnického práva je úkon časově náročný. 

Je proto často kritizován žadateli.  

Projednávání žádosti je výrazným způsobem ovlivněno termíny zasedání 

zastupitelstva, kdy zastupitelstvo města zasedá zpravidla každý měsíc (vyjma doby 

prázdnin), zastupitelstva městských obvodů však zasedají zpravidla co 2 měsíce. 

Projednávání je dále ovlivněno vnitřními předpisy magistrátu – organizační řád zasedání 

rady města a organizační řád jednání zastupitelstva města. Podle těchto vnitřních předpisů 

se materiály předkládají radě města 7 dní před jejím jednáním, zastupitelstvu města 11 dní 

před jeho zasedáním. Vnitřní předpisy městských obvodů jsou obdobné.  

 Časový harmonogram je aplikován na žádosti pana Daniela D., bytem Ostrava-

Proskovice, který požádal o odkoupení pozemku parc.č. 2030 v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, za účelem přístupu a příjezdu k nemovitostem v jeho vlastnictví – příloha č. 

8 bakalářské práce. 

 Z časového harmonogramu vyplývá, že prodej části nemovitosti panu Danielu D. se 

realizoval do 1 roku ode dne podání jeho žádosti. V tomto konkrétním případě byl prodej 
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ovlivněn nutností zpracovat geometrický plán. V případech, kdy předmětem převodu je 

celá nemovitost, prodej se uskutečňuje v termínech do 6 – 9 měsíců ode dne podání 

žádosti, a to v závislosti na obdržení všech potřebných stanovisek a v závislosti na 

termínech jednání rady a zastupitelstva města.  

6.6. Příjmy a výdaje statutárního města Ostravy   

  Přílohou č. 9 této bakalářské práce je graf znázorňující procentuální podíl příjmů 

z prodeje nemovitosti a podíl výdajů na nákup nemovitostí na celkový rozpočet 

statutárního města Ostrava za rok 2007.  

 Z těchto grafů vyplývá, že město Ostrava v roce 2007 vydalo, při vyrovnaném 

rozpočtu, na nákup nemovitostí cca 12,5 % ze svého ročního rozpočtu a cca 4,5 % 

z celkového příjmu města tvoří příjmy z prodeje nemovitostí. Z nakupovaných nemovitostí 

přitom největší podíl tvoří ty nemovitosti, které jsou pro město Ostrava nezbytné pro 

investiční akce, a to zejména investiční akce související s vodovodními, kanalizačními 

řady, příprava nových průmyslových zón a rozšíření zón stávajících.  
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7. Závěr 

Pro případy převodu nemovitostí obce stanovil Z.o. odlišnější režim než pro běžné 

převody nemovitostí mezi fyzickými či jinými právnickými osobami.  

Důvodem je skutečnost, že v případě obcí se jedná o tzv. veřejný statek, který 

vyžaduje zvláštní ochrany před nehospodárným nakládáním, má sloužit pro veřejný zájem 

a pro všestranný rozvoj obce a pro potřeby občanů obce.  

Tento odlišný režim se týká celého nakládání s majetkem obce. Z.o. tak stanovil pro 

obce přesná pravidla, která tak umožňují transparentnost převodů nemovitostí a současně 

usnadňují i veřejnou kontrolu nakládání s tímto majetkem.   

 Otázkou zůstává, zda tato přísnost a striktnost nemůže být na závadu a zbytečně 

nezatěžuje úředníky zbytečnou administrativou. Jako příklad uvádím převod nemovitostí 

např. na Moravskoslezský kraj či na organizační složky státu, které potřebují nabýt do 

svého vlastnictví nemovitosti obce ve veřejném zájmu, kterým může být výstavba 

komunikace, dálnice, povodňové hráze. I v těchto případech musí zastupitelstvo obce 

rozhodnout o záměru obce nemovitosti prodat, darovat, a tento záměr zveřejnit na úřední 

desce. A to za předpokladu, kdy je předem známo, že není možné nemovitosti převést do 

vlastnictví jiného subjektu, neboť obec je podle zákona o obcích povinna pečovat o 

všestranný rozvoj obce a prodejem těchto nemovitostí jinému by tak mohlo dojít 

k zamezení výstavby takovýchto staveb, což by bylo v rozporu s rozvojem obce. Řada 

těchto staveb je přitom zahrnuta do Územního plánu města Ostravy, kdy zastupitelé obce 

při schvalování územního plánu nepřímo rozhodli i o umístění stavby na nemovitostech ve 

vlastnictví obce.  Přesto musí proběhnout řízení, která se jeví jako zbytečná. Navíc u těchto 

staveb budovaných ve veřejném zájmu v případě nesouhlasu obce, proběhne řízení o 

vyvlastnění na základě zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 

k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) vyvolané vyvlastnitelem. Z výše 

uvedeného vyplývá, že řízení o vyvlastnění bude pro vyvlastnitele úspěšné. 

Proto bych navrhovala legislativní úpravu § 39 odst. 1 Z.o. a to tak, že první věta 

tohoto ustanovení by se doplnila o text :“…vyjma nemovitého majetku na kterém bude 

umístěna či na kterém je umístěna stavba ve veřejném zájmu“. 
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Tato legislativní úprava by přinesla zrychlení schvalovacího procesu v těchto 

výše popsaných případech a zároveň nedává možnost pro zneužití takto upraveného 

ustanovení ke komerci či spekulaci s nemovitostmi ve vlastnictví obce. 
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