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Záměr obce Křeč prodat nemovité věci 
 

 
 

V Křeči dne 18.2.2020 

 
 
Obec Křeč, IČO: 00248479, se sídlem: č.p. 95, 39495 Křeč (dále „obec Křeč“),  
 
zveřejňuje podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění (dále „obecní zřízení“), za účelem uspokojování potřeby bydlení svých občanů 
v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 obecního zřízení a zároveň podpory bydlení mladých rodin 
v obci Křeč, záměr  prodat  pozemek p.č. 191/8, nacházející se v katastrálním území Křeč, v 
obci Křeč, včetně příslušenství a součástí, a pozemek p.č. 191/7, nacházející se v katastrálním 
území Křeč, v obci Křeč, včetně příslušenství a součástí (dále společně „předmětné pozemky“ a 
jednotlivě „předmětný pozemek“), a to za všech následujících podmínek: 
 

1. Strana kupující ke dni doručení nabídky ke koupi předmětného pozemku nebo 
předmětných pozemků Obecnímu úřadu ve Křeči v termínu stanoveném v tomto 
záměru: 
 

a. žije v manželství nebo registrovaném partnerství, ve kterém alespoň jeden z 
manželů nebo registrovaných partnerů nedosáhl ke dni doručení nabídky ke koupi 
předmětného pozemku nebo předmětných pozemků Obecnímu úřadu ve Křeči věku 
36 let, nebo  
 

b. nežije v manželství nebo registrovaném partnerství a žije ve společné domácnosti 
alespoň s jednou osobou, přičemž strana kupující nebo osoba žijící se stranou 
kupující ve společné domácnosti nedosáhla ke dni doručení nabídky ke koupi 
předmětného pozemku nebo předmětných pozemků Obecnímu úřadu ve Křeči věku 
36 let, nebo 
 

c. nežije v manželství nebo registrovaném partnerství, nedosáhla ke dni doručení 
nabídky ke koupi předmětného pozemku nebo předmětných pozemků Obecnímu 
úřadu ve Křeči věku 36 let a trvale pečuje o dítě, které nedosáhlo ke dni doručení 
nabídky ke koupi předmětného pozemku nebo předmětných pozemků Obecnímu 
úřadu ve Křeči věku 15 let. 
 

2. Kupní cena  předmětného pozemku bude 150,- Kč za 1 m2 tohoto předmětného 
pozemku včetně DPH, která za podmínek uvedených níže v tomto záměru bude případně 
navyšována. Strana kupující do 5 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy složí 
na účet obce Křeč jistotu ve výši 270,- Kč za 1 m2 příslušného předmětného pozemku 
(dále „jistota“). 
 

3.  Strana kupující bude povinna umístit na předmětném pozemku stavbu pro 
bydlení, a to při splnění následujících požadavků: 
 

a. plocha předmětného pozemku vymezená k zastavění bude činit maximálně  450 m2 
a 
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b. strana kupující na předmětném pozemku umístí dvě parkovací stání a 

 
c. stavba pro bydlení umístěná na předmětném pozemku bude respektovat uliční čáru. 

 
4. Strana kupující bude povinna zahájit stavbu pro bydlení na předmětném pozemku do 1 

roku od provedení vkladu vlastnického práva strany kupující k předmětnému pozemku 
do katastru nemovitostí. 
 

5. Současně bude v kupní smlouvě zřízeno ve prospěch obce Křeč a každého dalšího 
vlastníka pozemku p.č. 191/3, nacházejícího se v katastrálním území Křeč, v obci Křeč 
(dále „Panující pozemek“) právo reálného břemene, jehož předmětem bude na náklady 
strany kupující a každého dalšího vlastníka předmětného pozemku zajistit na Panujícím 
pozemku sečení a zalévání zatravněných ploch, údržbu keřů a rostlin, úklid a údržbu 
Panujícího pozemku včetně odklízení sněhu z Panujícího pozemku (dále „Reálné 
břemeno“). Reálné břemeno bude zřízeno na dobu časově omezenou 50 let ode dne 
uzavření kupní smlouvy. Reálné břemeno bude zřízeno jako bezúplatné. 
 

6. Bude-li v období 18 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy (dále „rozhodné období 1“) 
splněna kterákoli z níže uvedených podmínek: 
 
a. strana kupující, která ke dni uzavření kupní smlouvy nebyla občanem Evropské unie 

anebo nebyla v obci Křeč hlášena k trvalému pobytu, nebude poslední den 
rozhodného období 1 občanem Evropské unie anebo nebude poslední den 
rozhodného období 1 hlášena v obci Křeč k trvalému pobytu,  
 

b. strana kupující, která ke dni uzavření kupní smlouvy byla občanem Evropské unie a 
současně byla v obci Křeč hlášena k trvalému pobytu, přestane být v průběhu 
rozhodného období 1 občanem Evropské unie anebo přestane být v průběhu 
rozhodného období 1  hlášena v obci Křeč k trvalému pobytu, 
 

c. do uplynutí rozhodného období 1 nebudou dokončeny základy, střecha, obvodové 
a vnitřní nosné stěny, stropy, nenosné příčky, střešní konstrukce, střešní krytina, 
veškeré výplně otvorů anebo okapový systém včetně svodů stavby pro bydlení 
umístěné na předmětném pozemku (dále „dokončení hrubé stavby“),  
 

d. v období od vzniku Reálného břemene do uplynutí rozhodného období 1 strana 
kupující řádně nevykonávala povinnosti z Reálného břemene, 

 
kupní cena příslušného předmětného pozemku se navyšuje o částku ve výši 120,- Kč za 
1 m2 příslušného předmětného pozemku včetně DPH, přičemž částka, o níž se kupní 
cena takto navyšuje, je splatná do 5 pracovních dnů od uplynutí 18 měsíců ode dne 
uzavření kupní smlouvy. Obec Křeč má právo čerpat příslušnou částku z jistoty, která se 
tím započítává na úhradu kupní ceny. 

 
Tím nejsou dotčena ustanovení ohledně navýšení kupní ceny uvedená níže v tomto 
záměru.  
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7. Bude-li v období začínajícím dnem následujícím po uplynutí rozhodného období 1 a 
končícím uplynutím 36 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy (dále „rozhodné období 
2“) splněna kterákoli z níže uvedených podmínek: 
 
a. strana kupující, která k prvnímu dni rozhodného období 2 nebude občanem 

Evropské unie anebo nebude v obci Křeč hlášena k trvalému pobytu, nebude 
poslední den rozhodného období 2 občanem Evropské unie anebo nebude poslední 
den rozhodného období 2 hlášena v obci Křeč k trvalému pobytu, 
 

b. strana kupující, která k prvnímu dni rozhodného období 2 byla občanem Evropské 
unie a současně byla v obci Křeč hlášena k trvalému pobytu, přestane být v průběhu 
rozhodného období 2 občanem Evropské unie anebo přestane být v průběhu 
rozhodného období 2 hlášena v obci Křeč k trvalému pobytu, 
 

c. do uplynutí rozhodného období 2 nebude dokončena fasáda, vnitřní omítky, 
podlahy vyjma podlahových krytin, veškeré elektroinstalace, rozvody vody, odpadů 
anebo topení stavby pro bydlení umístěné na předmětném pozemku,  
 

d. v průběhu rozhodného období 2 strana kupující řádně nevykonávala povinnosti z 
Reálného břemene, 
 

kupní cena příslušného předmětného pozemku se dále navyšuje o částku ve výši 120,- 
Kč za 1 m2 příslušného předmětného pozemku včetně DPH, přičemž částka, o níž se 
kupní cena takto navyšuje, je splatná do 5 pracovních dnů od uplynutí 36 měsíců ode 
dne uzavření kupní smlouvy. Obec Křeč má právo čerpat příslušnou částku z jistoty, 
která se tím započítává na úhradu kupní ceny. 

 
Tím nejsou dotčena ustanovení ohledně navýšení kupní ceny uvedená níže v tomto 
záměru.  
 

8. Bude-li v období začínajícím dnem následujícím po uplynutí rozhodného období 2 a 
končícím uplynutím 42 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy (dále „rozhodné období 
3“) splněna kterákoli z níže uvedených podmínek: 
 

a. strana kupující anebo kterákoli osoba žijící se stranou kupující ve společné 
domácnosti kdykoli v průběhu rozhodného období 3, která k prvnímu dni 
rozhodného období 3 nebude občanem Evropské unie anebo nebude v obci Křeč 
hlášena k trvalému pobytu, nebude poslední den rozhodného období 3 občanem 
Evropské unie anebo nebude hlášena v obci Křeč k trvalému pobytu, 
 

b. strana kupující anebo kterákoli osoba žijící se stranou kupující ve společné 
domácnosti kdykoli v průběhu rozhodného období 3, která k prvnímu dni 
rozhodného období 3 byla občanem Evropské unie a současně byla v obci Křeč 
hlášena k trvalému pobytu, přestane být v průběhu rozhodného období 3 
občanem Evropské unie anebo přestane být v průběhu rozhodného období 3 
hlášena v obci Křeč k trvalému pobytu, 
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c. do uplynutí rozhodného období 3 stavba umístěná na předmětném pozemku 
nebude v souladu s právními předpisy užívána jako stavba pro bydlení, a to dle 
listiny dokládající způsob užívání stavby umístěné na předmětném pozemku jako 
stavby pro bydlení, např. kolaudačního souhlasu, kolaudačního rozhodnutí, 
oznámení stavebníka stavebnímu úřadu o záměru započít s užíváním dokončené 
stavby, na které je stavebním úřadem vyznačeno datum vzniku práva užívat 
stavbu,  
 

d. v průběhu rozhodného období 3 strana kupující řádně nevykonávala povinnosti z 
Reálného břemene, 
 

kupní cena příslušného předmětného pozemku se dále navyšuje o částku ve výši 30,- Kč 
za 1 m2 příslušného předmětného pozemku včetně DPH, přičemž částka, o níž se kupní 
cena takto navyšuje, je splatná do 5 pracovních dnů od uplynutí 42 měsíců ode dne 
uzavření kupní smlouvy. Obec Křeč má právo čerpat příslušnou částku z jistoty, která se 
tím započítává na úhradu kupní ceny. 
 
Tím nejsou dotčena ustanovení ohledně navýšení kupní ceny uvedená níže v tomto 
záměru.  
 

9. Pokud po nepřetržitou dobu alespoň 10 let od data vydání listiny dokládající způsob 
užívání stavby umístěné na předmětném pozemku jako stavby pro bydlení nebo od data 
vzniku práva užívat stavbu jako stavbu pro bydlení vyznačeného stavebním úřadem na 
kopii oznámení stavebníka stavebnímu úřadu o záměru započít s užíváním dokončené 
stavby (dále „rozhodné období 4“) strana kupující anebo jakákoli osoba žijící se stranou 
kupující ve společné domácnosti kdykoli v průběhu rozhodného období 4 nebude 
občanem Evropské unie anebo nebude v obci Křeč hlášena k trvalému pobytu, kupní 
cena příslušného předmětného pozemku se navyšuje na celkovou částku ve výši 420,- Kč 
za 1 m2 příslušného předmětného pozemku včetně DPH, pokud již nebyla kupní cena na 
tuto celkovou částku navýšena dle předchozích bodů tohoto záměru. Strana kupující je 
povinna zaplatit obci Křeč dosud nezaplacenou částku takto navýšené kupní ceny do 30 
dnů ode dne, kdy strana kupující anebo osoba žijící se stranou kupující ve společné 
domácnosti přestala být občanem Evropské unie anebo přestala být v obci Křeč hlášena 
k trvalému pobytu.  
 

10. Pokud strana kupující obci Křeč ani do 48 měsíců ode dne dokončení hrubé stavby 
písemně neprokáže, že stavba umístěná na předmětném pozemku je v souladu s 
právními předpisy užívána jako stavba pro bydlení, kupní cena příslušného předmětného 
pozemku se navyšuje na celkovou částku ve výši 420,- Kč za 1 m2 příslušného 
předmětného pozemku včetně DPH, přičemž dosud nezaplacená částka takto navýšené 
kupní ceny je splatná do 30 dnů od uplynutí 48 měsíců ode dne dokončení hrubé stavby. 
Obec Křeč má právo čerpat příslušnou částku z jistoty, která se tím započítává na úhradu 
kupní ceny. 
 

11. Obec Křeč vrátí straně kupující tu částku jistoty, která nebyla obcí Křeč čerpána dle 
předchozích bodů tohoto záměru, do 70 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy.  
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Zájemci o koupi předmětného pozemku nebo předmětných pozemků se mohou k tomuto 
záměru vyjádřit a podat své nabídky, které musejí být doručeny Obecnímu úřadu ve Křeči, č.p. 
95, 39495 Křeč do 16:00 hod ,8.4.2020 . 
 
 
 
Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Křeč na jeho 2 zasedání dne 18.2.2020 

usnesením č. 8/2020. 
 

Za obec Křeč 
Petr Příplata, starosta 

 
 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13.3.2020 
Sejmuto z úřední desky dne: 8.4.2020 
 


