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Vážený pane xxx,  

dne 13.2.2018 a dne 5.3.2018 obdrželo Statutární město Přerov Vaše dopisy, z nichž mimo jiné 

vyplývá, že Vy a Vaše manželka, xxx, nesouhlasíte s tím, aby Společenství vlastníků bytových 

jednotek domu Jaselská 2007 v Přerově odkoupilo pozemek p.č. 1231 (ostatní plocha, způsob využití 

jiná plocha) o výměře 347 m² v k.ú. Přerov, jehož vlastníkem je Statutární město Přerov.  

Jedná se o pozemek nacházející se za domem č.p. 2007 na ulici Jaselská, který je součástí dvorního 

traktu, a který s domem tvoří funkční celek, když jediný možný přístup k tomuto pozemku je pouze 

přes vchod domu na ulici Jaselská 2007. Tento pozemek je řadu let využíván vlastníky bytových 

jednotek jako zahrádka. 

K Vámi zaslanému odmítavému stanovisku k záměru Společenství vlastníků bytových jednotek 

domu Jaselská 2007 v Přerově Vám sděluji následující: 

Dne 26.4.2017 podalo Společenství vlastníků bytových jednotek domu Jaselská 2007 v Přerově 

oficiální žádost o odkoupení shora uvedeného pozemku, na němž by rádo zachovalo jednak zahrádku a 

dále by vybudovalo zázemí pro odpočinek a relaxaci obyvatel domu včetně místa určeného pro dětské 

vyžití. 

Žádost projednala dne 24.5.2017 komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a 

doporučila radě města schválit záměr převodu. Rada města schválila záměr převodu dne 8.6.2017. 

Po zveřejnění záměru na úřední desce a zpracování znaleckého posudku Rada města podala dne 

2.11.2017 návrh zastupitelstvu schválit úplatný převod pozemku za cenu 555 200Kč.  

Zastupitelstvo města návrh projednalo dne 20.11.2017 a nepřijalo k němu žádné usnesení. Na tomto 

zasedání vystoupil zástupce SVJ Jaselská 2007 s informací, že společenství nemůže akceptovat cenu 

555 200Kč, dále oznámil, že společenství žádá o převod za cenu 385 000Kč.  

Rada města záležitost znovu projednala dne 25.1.2018 a podala zastupitelstvu návrh schválit převod 

pozemku za 385 000Kč. Zastupitelstvo tento návrh schválilo dne 19.2.2018. 

Tolik k průběhu rozhodovacích procesů, které probíhaly v souladu se zákonem o obcích a 

s příslušným vnitřním předpisem vydaným Radou města. 



Váš dopis doručený dne 13.2.2018 na Magistrát města Přerova nebylo možné zařadit do písemných 

podkladů pro jednání zastupitelstva, protože podklady byly v souladu s jednacím řádem zastupitelstva 

distribuovány 10 dnů před zasedáním, to znamená již 8.2.2018. 

Dále bych rád podotknul, že Společenství vlastníků bytových jednotek domu Jaselská 2007 v Přerově  

na Shromáždění vlastníků bytových jednotek domu Jaselská 2007 v Přerově, které se konalo dne 

15.9.2017 v 15:00 hod. ve společných prostorech domu, ul. Jaselská 2007, Přerov, a na němž bylo 

přítomno 100% všech vlastníků, odkup pozemku p.č. 1231 v k.ú. Přerov od Statutárního města 

Přerova odsouhlasilo při hlasování. Všichni vlastníci, s výjimkou Vás, vyslovili souhlas 

s odkupem shora uvedeného pozemku.  

Z ustanovení článku V. odst. 9) písm. g) odrážka první Stanov Společenství vlastníků bytových 

jednotek domu Jaselská 2007 v Přerově bez dalšího vyplývá, že do výlučné působnosti Shromáždění 

patří udělování předchozího souhlasu k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo 

k jinému nakládání s nimi. Proto tedy považuji za bezpředmětné Vaše tvrzení, že Společenství 

vlastníků nemůže se Statutárním městem Přerov uzavřít platnou kupní smlouvu ke shora uvedenému 

pozemku.  

Pokud tvrdíte, že společenství vlastníků může dle § 1195 odst. 1 OZ nabývat majetek a nakládat s ním 

pouze pro účely správy domu a pozemku, pak bych rád doplnil, že správa domu a pozemku opravdu 

zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky, a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné 

pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. 

Proto tedy nabytí vlastnického práva k pozemku navazujícímu na pozemek zastavěný domem spadá 

pod pojem správy domu.  

Při projednávání této majetkoprávní dispozice je partnerem města statutární orgán Společenství 

vlastníků jednotek, nikoli jeho jednotliví členové. Váš nesouhlas s převodem pozemku je pro 

rozhodování orgánu města bezpředmětný a je tedy bezpředmětné i Vaše tvrzení, že jsem porušil Etický 

kodex člena zastupitelstva nebo že jsem se přiznal k nějakému pochybení. Zastupitelé měli všechny 

relevantní informace potřebné pro rozhodování o této záležitosti.  

Naopak Zastupitelstvo nemůže zohledňovat nebo dokonce řešit Vaše pochybnosti o správnosti 

postupu jednatele Společenství, o kterých se zmiňujete v dopise ze dne 5.3.2018. V tomto dopise 

popisujete i průběh rozpravy k převodu předmětného pozemku na jednání zastupitelstva 9.2.2018, 

ovšem zcela jinak, než rozprava ve skutečnosti probíhala. Opakované dotazy zastupitelů pana Záchy a 

pana Kouby se týkaly nových poznatků, na základě kterých je požadovaná cena pozemku nižší než 

byla navrhována na jednání zastupitelstva v listopadu 2017. Na dotazy odpověděli pan náměstek 

Měřínský a pan primátor, nikoli já, jak tvrdíte, protože jsem nepovažoval zapotřebné opakovat potřetí, 

co již bylo řečeno.  

Dále se musím ohradit proti Vašemu tvrzení o mém „nezdravě úzkém spojení“ s jednatelem 

Společenství vlastníků. S panem xxx, který vystoupil na jednání Zastupitelstva, jsem se poprvé (a 

dosud naposledy) potkal právě na tomto jednání. Ve stejném vztahu jsem i s předsedou Společenství 

panem xxx. Vaše tvrzení, že „toto úzké personální propojení“ narušilo moji nestrannost, je tudíž zcela 

lživé. Protože jste dopis odeslal všem zastupitelům, seznámím všechny zastupitele s mojí reakcí na 

tento Váš dopis, aby si mohli vytvořit názor na hodnotu informací, které poskytujete.  

V žádosti o převod pozemku podané Společenstvím vlastníků jednotek je uvedeno, že pozemek ve 

dvorním traktu je užíván jako zahrádka. Pokud z nějakého důvodu k převodu pozemku nedojde, bude 

město požadovat uzavření nájemní nebo pachtovní smlouvy k tomuto pozemku, včetně úhrady 

bezesmluvního užívání tři roky zpětně. 



Na závěr uvádím, že odkup pozemku byl dle Stanov Společenství vlastníků bytových jednotek domu 

Jaselská 2007 v Přerově platně odhlasován a není v kompetenci mé ani zastupitelů tuto skutečnost 

zpochybňovat. 

 

S pozdravem 

 

 

                      Pavel Košutek 

       náměstek primátora města Přerova 
 

 

 


