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Důvodová zpráva
Nabídka k využití předkupního práva – Jiří Caesar
Statutární město Karviná má ve vlastnictví pozemek p. č. 1295/43, zastavěná plocha a nádvoří,
2
o výměře 15 m v katastrálním území Darkov, obec Karviná. Uvedený pozemek se nachází
v zahrádkářské osadě na ulici Brožíkova nedaleko psího útulku v Karviné-Lázních Darkov.
Na pozemku je postavená stavba pro rodinnou rekreaci bez č. p./ č. e. – zahradní chatka, jejímž
vlastníkem je pan Jiří Caesar (
v

V souladu s platnou nájemní smlouvou a dodatkem č. 1 k této nájemní smlouvě užívá pozemek
p. č. 1295/43 v katastrálním území Darkov v souvislosti s umístěnou zahradní chatkou Český
zahrádkářský svaz, základní organizace Osada Přátelství Karviná – Darkov.
Z důvodu záměru prodat výše uvedenou stavbu zahradní chatky novým majitelům, a to za kupní cenu
ve výši Kč 5.000,-- (slovy: Pěttisíc korun českých), požádal pan Jiří Caesar s odvoláním na novou
právní úpravu obsaženou v § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, o sdělení, zda
statutární město Karviná jako vlastník pozemku využije zákonem dané předkupní právo k umístěné
stavbě.
Stanovisko Odboru majetkového MMK:
Vzhledem k tomu, že pro nabídnutou nemovitost – stavbu bez č. p./č. e., stojící na pozemku
p. č. 1295/43 v katastrálním území Darkov, obec Karviná, nemá statutární město Karviná žádné
zamýšlené využití, Odbor majetkový doporučuje rozhodnout předkupní právo k této nemovitosti dle
nabídky pana Jiřího Caesara nevyužít.
Komise majetková a bytová po projednání na svém zasedání konaném dne 30.07.2014 rovněž
doporučila rozhodnout předkupní právo ke stavbě na pozemku p. č. 1295/43 v katastrálním území
Darkov dle nabídky jejího vlastníka nevyužít.

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Důvodová zpráva ● Nabídka k využití předkupního práva – Jiří Caesar

Strana 1 / 1

Příloha
Příloha č. 1 k důvodové zprávě
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