
Zásady 
pro   nabývání   nemovitostí do  majetku  Městského obvodu Nová Ves a  pro prodej  
nemovitostí  z majetku statutárního města Ostrava – svěřeno Městskému obvodu Nová 
Ves – úhrada nákladů  
 
Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves  schválilo  svým usnesením č. 57/8 dne  25. 
června 2007  pravidla pro nabývání  nemovitostí do majetku statutárního města Ostrava  - 
Městského obvodu Nová Ves  a prodej  z majetku statutárního města Ostrava – svěřeno  
Městskému obvodu Nová Ves,  které  řeší  úhradu nákladů   vzniklých   majetkovou  transakcí 
 
1. nabývání nemovitostí 
a) pokud  Zastupitelstvo  městského obvodu  Nová Ves  projeví  vůli nabýt  nemovitost do 
svého majetku po předchozím souhlasu Rady města Ostravy, hradí ze svého rozpočtu tyto 
náklady: 
- vytýčení  pozemku 
- vyhotovení geometrického  plánu pro rozdělení pozemků 
- vypracování znaleckého posudku 
- úhrada  správních poplatků (např.  za podání návrhu na vklad  vlastnického práva do katastru  
   nemovitostí)  
- poplatky za vyjádření správců inž. sítí 
- jiné poplatky a úhrady 
 
b) úhrada kupní ceny  - kupní cena  bude uhrazena kupujícím  do 15  kalendářních dnů ode 
dne doručení rozhodnutí  katastrálního úřadu o  provedení   vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitosti platbou převodem na účet nebo  jak  se strany dohodly 
 
c) kupní cena se sjednává dohodou  
 
2. prodej nemovitosti 
a) pokud  Zastupitelstvo  města Ostravy   projeví vůli záměru prodeje nemovitosti ze svého 
majetku, který je svěřen Městskému obvodu Nová Ves, a postoupí věc k dalšímu řízení 
Městskému obvodu Nová Ves,  hradí veškeré náklady  vzniklé  s prodejem  kupující:  
- vytýčení  pozemku 
- vyhotovení geometrického  plánu pro rozdělení pozemků 
- vypracování znaleckého posudku 
- úhrada  správních poplatků (např.  za podání návrhu na vklad  vlastnického práva do katastru  
   nemovitostí)  
- poplatky za vyjádření správců inž. sítí 
- jiné poplatky a úhrady spojené s převodem 
- daň z převodu nemovitosti   
 
Úhradu nákladů   provede kupující   před podpisem  smlouvy buď  platbou v hotovosti nebo 
převodem  na účet.  Nebude-li   úhrada provedena,  nebude kupní smlouva  ze strany  
prodávajícího podepsána.  
 
b) kupující   uhradí  cenu před podpisem  kupní smlouvy platbou převodem na účet městského 
obvodu  nebo jak se strany dohodly. V případě, že   nebyl  proveden vklad   vlastnického 
práva  do katastru nemovitostí,  prodávající vrátí přijatou částku  kupujícímu   ve lhůtě do 15 
kalendářních  dnů  ode dne, kdy bylo doručeno rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vklad  do 
katastru nemovitostí.  
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c) předkupní právo 
Prodávající  má předkupní právo k převáděné nemovitosti.  Tohoto předkupního práva   může 
využít ve lhůtě do 3 měsíců ode dne  doručení oznámení o nabídce  na  prodej.  
 
d) Prodejní cena nemovitosti  se sjednává dohodou. Nesmí být nižší než cena dle znaleckého 
posudku. Dle  čl 9 odst. 19 písm. a) OZV města Ostravy č. 11/2000 v pl. znění (Statut města 
Ostravy) odvede Městský obvod Nová Ves 50% kupní ceny z prodeje  nemovitého majetku 
do  rozpočtu  města,  a to ve lhůtě  do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí  o 
povolení  vkladu vlastnického práva ve prospěch  kupujícího. 
 
 
Těmito zásadami nejsou dotčeny povinnosti   pro nakládání s nemovitým majetkem  dané 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní  zřízení) v pl. znění    ani  Obecně závaznou 
vyhláškou města Ostravy č. 11/2000 v pl. znění  (statut města Ostravy).   
 
Tyto zásady nabývají  účinnosti dnem 1. 7. 2007.  


