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Nabytí nemovitého majetku v rámci dědictví
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
nenabýt majetek bez hodnoty - stavbu zahrádkářské chaty, která byla provedena bez rozhodnutí nebo opatření
stavebního úřadu vyžadovaného stavebním zákonem na pozemku p. č. 798/1 v katastrálním území Staré Město u
Karviné, obec Karviná, který je ve vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu - zanechaný zůstavitelem v
dědickém řízení po Josefu Zadákovi,
, do vlastnictví statutárního města Karviná, jako
obstaravateli pohřbu.
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Důvodová zpráva
Nabytí nemovitého majetku v rámci dědictví
Statutární město Karviná bylo obstaravatelem pohřbu zemřelého Josefa ZADÁKA,
posledně bytem
Dle § 5, odst. 1
zákona o pohřebnictví č. 256/2001 Sb., je povinna zajistit pohřbení obec, na jejímž území k úmrtí
došlo nebo byly lidské pozůstatky nalezeny.
Odbor majetkový obdržel dne 20. 11. 2015 žádost notářky JUDr. Marcely Veberové, která byla
Okresním soudem v Karviné dle ust. § 100 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních,
pověřena k projednání dědictví po shora uvedeném zůstaviteli, o sdělení, zda statutární město Karviná
souhlasí se zastavením dědického řízení a nabytím majetku bez hodnoty.
Dle sdělení notářky JUDr. Marcely Veberové zůstavitel zanechal pouze majetek bez hodnoty –
zahrádkářskou chatu na pozemku p. č. 798/1 v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec
Karviná, která je dle sdělení statutárního města Karviné, Odboru stavebního a životního prostředí
určena k odstranění. Stavba zahrádkářské chaty byla provedena bez rozhodnutí nebo opatření
stavebního úřadu vyžadovaného stavebním zákonem na pozemku p. č. 798/1 v katastrálním území
Staré Město u Karviné, obec Karviná, který je ve vlastnictví České republiky – Státního pozemkového
úřadu.
Vzhledem k tomu, že stavba zahrádkářské chaty se nachází na pozemku, který není ve vlastnictví
statutárního města Karviné a je určena k odstranění, nebylo by pro statutární město Karviná nabytí
majetku zůstavitele finančně přínosné a hospodárné.
Odbor majetkový na základě uvedených skutečností doporučuje, aby Zastupitelstvo města Karviné
rozhodlo nenabýt majetek bez hodnoty zanechaný zůstavitelem v dědickém řízení po Josefu
Zadákovi, do vlastnictví statutárního města Karviná, jako obstaravateli pohřbu.
Materiál byl projednán v Komisi majetkové a bytové dne 02. 12. 2015 a komise doporučila
rozhodnout nenabýt majetek bez hodnoty zanechaný zůstavitelem v dědickém řízení po Josefu
Zadákovi, do vlastnictví statutárního města Karviná, jako obstaravateli pohřbu.
Rada města Karviné doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout nenabýt majetek bez
hodnoty – stavbu zahrádkářské chaty, která byla provedena bez rozhodnutí nebo opatření stavebního
úřadu vyžadovaného stavebním zákonem na pozemku p. č. 798/1 v katastrálním území Staré Město u
Karviné, obec Karviná, který je ve vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu – zanechaný
zůstavitelem v dědickém řízení po Josefu Zadákovi,
do vlastnictví statutárního
města Karviná, jako obstaravateli pohřbu.
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