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Předkupní právo státu k pozemkům na úzéminárodníchparků
§práva Krkonošského národního parku {dále jen
KRNAP') si dovoluje upozornit vlastníky
"§práva
nezastavěných pozemků, ležícíchmimo zaslavěná
ůzemíobci na územínárodních parků,
národních přírodnich rezervací, národních přirodních památek a pozemků souvisejícim
s jeskyněmi, že jsou v souladu s ustanovením § 61 zákona č. 114/1992 §b, ve znění pozdějších
změn a doplňků (zákon o ochraně přírody a krajiny) povinniv připadě zamýšleného prodeje těchto
pozemkŮ přednostně nabidnout tyto pozemky ke koupi orgánu ochrany přírody, a to i v případě,
že se tyto pozemky nacházejiv předmětných územích jen zóásti. Výše uvedená povinnost platí
přesto, že výše popsané předkupní právo neni dosud zapsáno v katastru nernovitostí.
Předkupni právo včetně formy a náležřostí nabidky je upraveno v zákoně č. 89/2012 §b.,
občanský zákoník (dále jen ,,OZ-). Povinné osobě (prodávajícímu) vzniká povinnost nabídnout věc
předkupníkovi (v tomto případě Óeské republice, zastoupené Ministerstvem životníhoprostředi
(dále jen,,MŽP-) okamžikem uzavření kupni smlouvy s koupěchtivým (§ 2143 OZ). Znamená to
tedy, že vlastnik (prodávajíci) musí nejprve uzavřít smlouvu s koupěchtivým a tuto smlouvu
předložit v rámci písemnénabídky předkupnlkovi - MŽP (§ 2147 odst. 1 OZ).
Z důvodu předejití případným budoucím sporům, doporučuje Správa KRNAP vlastníkůmpozemků
na územíKrkonošského národního parku, aby v připadě uvažovanéhoprodeje pozernků
konzultovali záležitost s ohledem na předkupni právo státu se Správou KRNAP, oddělením správy
majetku. Nížejsou uvedeny kontakty na pra@vníky oddělení správy majetku, kteříjsou pfipraveni
potřebné informace k problematice předkupního práva státu poskytnout"
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