
 
INTERPELACE pro zastupitelstvo dne 28.1.2014 
 
 
Podrobnější informace k řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům ve vlastnictví 
Města Hodonín zastavěných bytovými domy ve vlastnictví a spoluvlastnictví 
HODOŇANU 
 
1995-1997 
- první jednání s Městským úřadem Hodonín v roce 1995, kdy byl na městský úřad předán  
  seznam všech pozemků zastavěných družstevními bytovými domy za účelem prověření  
  pozemků ve vlastnictví města a následného vydání prohlášení vlastníka pozemku o upravení  
  vztahu k zastavěným pozemkům budoucím vlastníkům bytů. Toto prohlášení bylo nutno  
  doložit na KÚ k prohlášení vlastníka budovy a to v souvislosti s účinností zák.č. 72/1994Sb.   
  o vlastnictví bytů (viz. Příloha č.7 ) 
 
11.10.2000 
- jelikož i přes několikeré urgence nebylo možno od majetkoprávního odboru Městského  
  úřadu dosáhnout písemného stanoviska (prohlášení vlastníka pozemku), proběhlo dne  
  11.10.2000 jednání u starosty města , kde byly prověřeny možnosti Města Hodonín uzavřít  
  majetkoprávní vztah k pozemkům zastavěným družstevními bytovými domy. 
 
7.11.2000 
- v návaznosti na toto jednání rozhodla městská rada dne 7.11.2000 o zřizování věcných  
  břemen k předmětným pozemkům (nesouhlasila s výpůjčkou pozemků) 
 
2004 
- v srpnu 2004 schválilo představenstvo družstva postup při řešení majetkoprávních vztahů  
  zastavěných pozemků domy ve vlastnictví event. spoluvlastnictví družstva. 
 
2005 
- květen 2005: žádost HODOŇANU na Město Hodonín o písemné stanovisko ve věci   
  dořešení  majetkoprávních vztahů k pozemkům ve vlastnictví města zastavěných bytovými  
  domy. 
 
Červenec 2005 
- červenec 2005: Město Hodonín sděluje ceny za jednotlivé možnosti dořešení  
   majetkoprávních vztahů k zastavěným pozemkům zastavěných pozemků (sděleny 3  
   možnosti a to:nájem, věcné břemeno, prodej) 
 
Srpen 2005 
- srpen 2005: žádost družstva starostovi o svolání jednání ve věci dořešení možnosti prodeje  
  pozemků ve vlastnictví města. 
 
- informace všem samosprávám a získání jejich písemného stanoviska ve věci dořešení  
majetkoprávních vztahu pozemku zastavěného jejich domem (členové družstva ve většině   
případů nesouhlasí s cenou za prodej pozemku) 

 
 
 



Září 2005 
- září 2005 : na majetkoprávním odboru města znovu projednány všechny možností dořešení  
  Majetkoprávních vztahů k pozemkům ve vlastnictví města. Městem navržena další možnost  
  bezplatná výpůjčka zastavěných pozemků. 
 
Prosinec 2005 
- prosinec 2005: žádost HODOŇANU na Radu Města Hodonín o uzavření smlouvy o  
  bezplatné výpůjčky. 
   
Únor 2006 
- únor 2006: zamítnutí Rady města dořešit majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných  
  bytovými domy ve vlastnictví event. spoluvlastnictví družstva formou výpůjčky (Následně  
  uzavřena kupní smlouva s vlastníky –SVJ) 
  
Červenec 2006 
- červenec 2006: žádost družstva o snížení kupní ceny. (viz. Příloha č.5 a č.6) 
 
15.8.2006 
- bod. 39. Programu rady Města, která doporučuje zastupitelstvu prodat pozemky ve 
vlastnictví města pod bytovými domy za cenu 50,- Kč/m2 (viz. Usnesení rady č. 9222) 
 
29.8.2006 
- na základě naší žádosti rozhodlo dne 29.8.2006 usnesením č.2857 zastupitelstvo města o   
  snížení kupní ceny na  80,- Kč/m2. Následně byly zaslány výzvy jednotlivým samosprávám  
  k odsouhlasení odkupu pozemků. ( viz. Usnesení zastupitelstva č. 2857  Rozhodnutí 
zastupitelstva – příloha č. 4) 
 
2008-2009 
- v průběhu roku 2008 a 2009 na základě dohody s majetkoprávním odborem města zasílány  
  emailem podklady pro přípravu kupních smluv (postupně uzavřeno 19 kupních smluv) viz 
příloha č.8 a č.9 odeslané podklady pro přípravu kupních smluv na odprodej pozemků 
Města pod bytovými domy) 
 
Květen 2012 
- v květnu 2012 nám bylo v souvislosti s odkoupením pozemku pod domem Slunečná 17-19  
  sděleno, že cena za 1 m2 je dle cenové mapy 200,-Kč a to na základě rozhodnutí  
  zastupitelstva  č. 270 ze dne 28.3.2011 (viz. Usnesení č. 270 zastupitelstva ze dne 
28.3.2011) 
 
- začátkem roku 2013 požadavek majetkoprávního odboru města, že o odkoupení pozemků  
  musí požádat jednotliví vlastníci bytů (do té doby stačila pouze žádost HODOŇANU).  
  S tímto jsme seznámili vytypované domy a následně jsme žádosti jednotlivých vlastníků  
  předali na majetkoprávní odbor MěÚ (i za cenu dle pozemkové mapy) 
 
- v polovině roku 2013 začalo Město písemně vyzývat jednotlivé vlastníky bytů k odkoupení  
  zastavěných pozemků 
 
 
 
 



5.9.2013 
- dne 5.9.2013 obdržel HODOŇAN výzvu k zaplacení nájmu za bezesmluvní užívání 
pozemků    
  zastavěných bytovými domy a to 3 roky zpětně?!?!?!?!? 
 
13.3.2007 
Dne 13.3.2007 na programu 8. Schůze rady v bodu č.2 HODOŇAN, stavební bytové 
družstvo,  města přijalo usnesení č. 1141 kde se konkrétní seznam a parcelní čísla pozemků, 
které rada doporučuje zveřejnit záměr odprodat za cenu 80,-Kč/m2 (viz. Usnesení rady 
č.1141) 
27.3.2007 
Na 4. Zasedání zastupitelstva ze dne 27.3.2007 bod 16. Usnesení č. 431 zastupitelstvo 
potvrdilo návrh rady a rozhodlo zveřejnit záměr prodat stavební pozemky pod bytovými 
domy za cenu 80,-K4/m2 (viz. Usnesení zastupitelstvy č.431) 
 
Jsou přijaty 3 platné usnesení zastupitelstva: 
 
29.8.2006 usnesením č.2857, které jak se dočtete specifikuje komu (HODOŇAN, stavební 
bytové družstvo)  má město odprodat pozemky města a za kolik. citace usnesení: 

Usnesení č. 2857 

Zastupitelstvo města rozhodlo po splnění všech zákonných podmínek týkajících se odprodeje 
majetku města, prodat pozemky ve vlastnictví Města Hodonín pod bytovými domy ve 
vlastnictví SBD HODOŇAN, Na Pískách 3275/3, Hodonín za cenu ve výši 80,- Kč/m2. 

Hlas: 17 0 6 

 
 
27.3.2007  usnesení č. 431, které přesně definuje jaké pozemky (parcelní čísla) mají být 
odprodány a komu (HODOŇAN, stavební bytové družstvo) viz citace usnesení: 
 
16. HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín  

Usnesení č. 431 

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodat následující stavební pozemky pod 
bytovými domy: 

4212/1, 4212/2, 4212/3, 5319/1, 5319/2, 5260/1, 5260/2, 5260/3, 5260/4, 5257/1, 5257/2, 
5261/1, 5262/1, 5757/2, 5757/3, 5758/1, 5758/2, 5769/1, 5769/2, 5770/1, 5770/2, 5771, 5772, 
5773, 5974/1, 5974/2, 5975, 5976/1, 5977/2, 5978, 5979/1, 5979/2, 5979/3, 5994, 5998/1, 
5997, 5996, 6365, 6366, 6367, 6345, 6346/1, 6346/3, 6343, 6344, 8469, 8468, 8470/1, 
6802/3, 8471/4, 8476/1, 8475/1, 8475/4, 8475/5, 8472/2, 8506, 8505, 8504, 8503, 8500, 
8499, 8538, 8520/1, 8520/2, 8510/1, 8510/2, 7429/1, 7429/2, 7428, 8514, 8513/1, 8513/2, 
8512/1, 8512/2, 8507, 8508/1, 8509/1, 8540, 8539, 8543, 8511/1, 8511/2, 8057/1, 8058/1, 
8058/4, 8053/2, 8042/1, 8040/1, 7466/2, 8063, 8064, 8062/3, 5974/1, 5974/2, 5975, 5976/1, 
5977/2, 5978, 5979/1, 5979/2, 5979/3, 2944, 2971. 

Kupní cena: 80,- Kč/m2
. 

Hlas: 21 0 6 

 



 
 
 
 
 
 
 
28.3.2011 usnesení č. 270,  viz citace usnesení:  
9. Majetkoprávní vypořádání pozemků v okolí a pod bytovými domy 

Usnesení č. 270 

Zastupitelstvo města rozhoduje realizovat prodej pozemků pod bytovými domy a 
v bezprostředním okolí bytových domů (v případě zateplení obvodového pláště domu a 
výměny a modernizace balkónů, lodžií včetně zábradlí v těch případech, kdy dochází 
k přesahu nad pozemek ve vlastnictví města) za kupní cenu dle cenové mapy. 
Hlas: 28 0 0 

 
Závěr:  
 
Jak se dočtete v časovém souhrnu historie vyřizování je 19 let opravdu dlouhá doba a důvod 
proč celá tato záležitost není doposud vyřízena, ponechám na posouzení jiných a hlavně 
obyvatel města Hodonín. 
Jsem rád, že si obyvatelé města můžou poslechnout komentáře jednotlivých zastupitelů, kteří 
jsou si vědomi odpovědnosti vůči občanům a potvrzují to svým souhlasným stanoviskem 
v případech přijatých usnesení ať už toto rozhodnutí učinily sami, nebo prostřednictvích 
svých předchůdců. 
  
Vzhledem k tomu, že počátkem 90 let, nebyla situace s převodem pozemků ze strany Města 
Hodonín vyřešena souběžně s převodem domů, je družstvo odkázáno na jednání a vůli 
zástupců a zastupitelů města jak tuto situaci vyřeší. 
Nerozumím, proč město jako vlastní (zapsaných) pozemků pod bytovými domy přijímá další 
o nová usnesení, když za dobu více jak sedmi let ( 19-ti let) není záležitost pozemků 
vyřízena. 
Nerozumím proč město v rámci odprodeje svým městských domů a to včetně pozemků 
stanovilo jinou cenu, než jakou chce po obyvatelích družstevních domů. 
Jsou snad obyvatelé družstevních domů něčím jiní? 
 
Pro HODOŇAN jsou pořád obyvateli města Hodonín a jakož to správce přes 4000 bytů (při 
počtu 2 obyvatele na byt = 8000 lidi) a jejich partner, se snaží k jejich žádostem a potřebám 
přistupovat tak, aby byla zajištěna maximální spokojenost družstevníků (obyvatelů města). 
 
Za Bytové družstvo HODOŇAN  
         Předseda představenstva 
         Bc. Ondřej Uprka 
 
 
 
 
 
 


