Město Břeclav
ODBOR MAJETKOVÝ, oddělení majetkové

H. R. S. a. s.
Truhlářská 1108/3
110 00 PRAHA 1

Břeclav 29. 6. 2017
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu
k informacím, týkající se pozemků a bytových domů na ulici Kpt. Jaroše 18, 19, 20 a 21
v Břeclavi
Vážená paní, vážený pane,
v souvislosti s Vaší žádostí, kterou město Břeclav obdrželo dne 14. 6. 2017, o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám v příloze
zasíláme kopii dopisu zaslaného obyvateli bytových domů na ulici Kpt. Jaroše 18, 19, 20 a 21
v Břeclavi městu Břeclav dne 16. 5. 2017.
S pozdravem
MĚSTO BŘECLAV
majetkový odbor
nám.T.G. Masaryka 3
PSČ 690 81
©
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Upozornění na situaci týkající se pozemků a bytových domů v lokalitě "Za
kasárnami" v Břeclavi a žádost o řádné a odpovědné zvážení dalšího
postupu ve věci jejich případného prodeje a návrh možného postupu
Vážený pane starosto, vážení místostarostové, radní a zastupitelé,
tímto se na vás obracíme jako na námi zvolené zástupce našeho Města Břeclav, a to
jak s naším upozorněním na situaci týkající se městských pozemků a příslušných bytových
domů v lokalitě "Za kasárnami" v Břeclavi, tak i s žádostí o řádné a odpovědné zvážení
dalšího postupu ve věci jejich případného prodeje a také s naším návrhem dalšího možného
postupu.
Společnost H.R.S. a.s., IČO 262 68 329, Praha 1, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00, jako
soukromý investor prováděla v Břeclavi výstavbu bytových domů na pozemcích v majetku
Města Břeclav, a to v areálu „Za kasárnami". Konkrétně se jedná o bytové domy na adrese
Kpt. Jaroše 3327/19, bytový dům na adrese Kpt. Jaroše 3328/20, bytový dům na adrese Kpt.
Jaroše 3466/18 a bytový dům na adrese Kpt. Jaroše 3547/21, které stojí na pozemcích, jenž
byly či i nadále jsou v majetku Města Břeclav. Podle informací z veřejně dostupných zdrojů a
z materiálů Města Břeclav měla popisovaná výstavba bytových domů probíhat na pozemcích
v majetku Města Břeclav, které uvedenému soukromému investorovi, tedy společnosti H.R.S.
a.s., měly být nejdříve pronajaty a po dokončení výstavby mu měly být následně prodány.
Příslušné pozemky ve vlastnictví Města Břeclav, které by měly být řešeny mezi ním a
společností H.R.S. a.s., by se daly fakticky rozdělit na tři části pozemků. První část pozemků
tvoří pozemky, které jsou ve vlastnictví Města Břeclav a nachází se pod budovami, jenž byly
v uvedené lokalitě postaveny. Druhou Část pozemků tvoří pozemky, které slouží jako
příjezdové a přístupové cesty, a to jak k bytovým domům, tak i ke garážím, jenž se v této
lokalitě nachází. Třetí část pozemků je pak tvořena dalšími zbývajícími pozemky.
Ačkoliv většina z nás bohužel měla a stále ještě má s uvedeným investorem své vlastní
problémy (např. po několika letech dosud nedokončené výtahy, atd.), tak tyto naše problémy
v tomto dopise nijak popisovat nechceme, byť stávající situace, která mezi námi jako
vlastníky bytů v uvedených bytových domech a společností H.R.S. a.s. již dlouhodobě panuje,
je pro nás neúnosná a s ohledem na naše informace máme vážné obavy z jejího dalšího
vývoje. Tím, co bychom však v tomto dopise řešit chtěli, je problematika příslušných
pozemků Města Břeclav v lokalitě "Za kasárnami" a především to, jak s těmito pozemky bude
následně naloženo, přičemž dle našeho názoru se tato věc týká i Města Břeclav, jeho majetku
a jeho zájmů. To, že Město Břeclav k pronájmu a plánovanému prodeji příslušných pozemků
přistoupilo, jsme si na počátku vykládali tak, že Město Břeclav tímto krokem pravděpodobně
hodlalo podpořit výstavbu nových bytových domů s tím, že toto činí pro své občany. Navíc
jsme byli také přesvědčeni o tom, že po té, kdy Město Břeclav po dokončení výstavby
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uvedeného areálu pozemky v tomto areálu převede na společnost H.R.S. a.s., tak pozemky
pod bytovými domy následně tento investor za symbolickou cenu odprodá nám jako
vlastníkům jednotlivých bytů a další pozemky, které jsou přístupovými cestami k bytovým
domům a garážím a jsou využívány i pro parkovaní našich vozů, nám ponechá v bezplatném
užívání, což tento investor v minulosti mimo jiné tvrdil. Situace se však pro nás zásadním
způsobem změnila po té, kdy zástupce společnosti H.R.S. a.s. začal prohlašovat, že po shora
zmiňovaném budoucím převodu příslušných pozemků na tohoto investora nám pozemky pod
bytovými domy za cenu, která by byla pouze symbolická, neodprodá a na pozemky, které
slouží jako příjezdové a přístupové cesty, umístní závory a buď nám průjezd nebo průchod
přes tyto pozemky neumožní vůbec, nebo nám za jejich užívání bude účtovat naprosto
nepřiměřené částky. Takové jednání by se sice možná dalo považovat za plané výhrůžky, ale s
ohledem na to, jakým způsobem tento investor s námi již dlouhodobě jedná a jaká prohlášení
činí, jsme nuceni brát toto naprosto vážně a stejně tak by toto mělo brát i Město Břeclav, a to
nejen pro to, co jsme již uvedli, ale také z dalších důvodů. Jedním z těchto dalších důvodů
může být předně např. to, že jedna ze společností, za kterou vystupuje stejná osoba jako za
společnost H.R.S. a.s., rozeslala některým obyvatelům uvedených bytových domů faktury za
užívání kontejnerů. 1 když tyto faktury byly neoprávněné, neboť mimo jiné byly vystaveny
bez jakýchkoliv smluv s obyvateli příslušných bytových domů a částky v nich uvedené byly
jednostranně a neoprávněně stanoveny příslušnou společností, tak toto jednání názorně
dokresluje, jakým způsobem je zástupce uvedeného investora schopen jednat. Výše popsané
jednání je o to více zarážející, že další s touto osobou spojená společnost např. dlouhodobě v
jednom z uvedených domů dluží nemalé částky za jednotku, která se v tomto domě nachází,
přičemž namísto toho, aby došlo k úhradě těchto nemalých dluhů, tak došlo k vystavení
zmiňovaných neoprávněných faktur a nevybíravému nárokování jejich úhrad. Dále pro
dokreslení celé situace je možné uvést také to, že v jednom z uvedených domů došlo v
původně nebytové jednotce, která patřila jedné z inkriminovaných společností, k takovým
stavebním úpravám, že došlo k zazdění oken do společných prostor a tato jednotka byla
fakticky změněna na byt, který je v současné době užíván k bydlení. Tato přestavba uvedené
jednotky však. proběhla nejen bez nezbytného souhlasu dalších spoluvlastníků uvedeného
domu, kdy dokonce o tento souhlas před zahájením uvedených prací ani nebylo žádáno, ale k
této změně došlo navíc i bez předcházejícího stavebního povolení. Myslíme, že již z
uvedeného je zřejmé, že situace v areálu „Za kasárnami11 je skutečně velmi složitá a tato se
netýká jen nás jako obyvatel tohoto areálu, ale tato má přesah i do vztahů uvedeného
investora s Městem Břeclav, které by tuto věc a vztahy s uvedeným investorem mělo
odpovědně a řádně řešit, a to tak, aby byly chráněny zájmy Města Břeclav a také zájmy nás
jako jeho občanů.
V souvislosti s případným prodejem pozemků Města Břeclav v lokalitě "Za
kasárnami" tak předně věříme, že bude Městem Břeclav důkladně posouzeno a zhodnoceno,
zda pro tento případný prodej příslušných pozemků společnosti H.R.S. a.s. skutečně byly či
nebyly řádně splněny veškeré dosavadní podmínky a předpoklady. Zejména věříme, že ze
strany Města Břeclav bude důkladně posouzeno a zhodnoceno, zda v této věci byly řádně
plněny a splněny všechny dosavadní povinnosti a závazky společnosti H.R.S. a.s. V případě,
že po posouzení a zhodnocení všech relevantních skutečností dospěje Město Břeclav k závěru,
že k prodeji příslušných pozemků společnosti H.R.S. a.s. všechny dosavadní podmínky a
předpoklady řádně splněny nebyly, tak samozřejmě předpokládáme, že v takovém případě
Město Břeclav společnosti H.R.S. a.s. příslušné pozemky neprodá a část těchto svých
pozemků nacházejících se pod příslušnými bytovými domy převede na vlastníky a
spoluvlastníky bytů nacházejících se v těchto bytových domech a zbývající část si ponechá.
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Jestliže však po posouzení a zhodnocení všech relevantních skutečností dospěje Město
Břeclav k závěru, že k prodeji příslušných pozemků společnosti H.R.S. a.s. všechny původní
podmínky a předpoklady případně splněny byly, tak si dovolujeme požádat o důkladné
zvážení dalšího postupu v této věci, a to především s ohledem na již popisované důvody a
skutečnosti. V této souvislosti, tedy konkrétně v souvislosti s případným prodejem
příslušných pozemků v lokalitě za "Za kasárnami", si dovolujeme uvést, že to, aby byly
společnosti H.R.S. a.s. prodány Městem Břeclav veškeré jeho pozemky nacházející se v této
lokalitě, rozhodně nepovažujeme za vhodné, a to mimo jiné již s ohledem na popisované
jednání a prohlášení uvedeného investora, resp. jeho zástupce. Naopak za daleko vhodnější
řešení nastalé situace bychom považovali předně to, kdyby Město Břeclav část pozemků,
které slouží jako příjezdové a přístupové cesty k bytovým domům a garážím, společnosti
H.R.S. a.s. vůbec neprodávalo a zůstalo by jejich vlastníkem i nadále. Jedině tak totiž budeme
moci mít jistotu, že nám bude umožněno řádné užívání těchto pozemkům a nebude nám v
něm bráněno, přičemž tak bude rovněž zajištěno standardní užívání veřejného prostranství.
Jsme sice přesvědčeni, že jakékoliv případné bránění v užívání příjezdových a přístupových
cest k bytovým domům a garážím či veřejného prostranství, by bylo neoprávněným zásahem
do našich práv, nicméně s ohledem na shora popisované skutečnosti máme bohužel důvodné
pochybnosti o tom, že by společnost H.R.S. a.s. naše práva respektovala. V této souvislosti se
dále rovněž domníváme, že by bylo také vhodné, aby Město Břeclav získalo do vlastnictví i
příslušné komunikace a další technickou infrastrukturu a sítě, a to především z toho důvodu,
aby byla zajištěna jejich řádná údržba a provoz. Dále by dle našeho názoru bylo vhodné, aby
ani další pozemky, které jsou ve vlastnictví Města Břeclav a nachází se pod budovami v
lokalitě "Za kasárnami", nebyly s ohledem na popisované důvody převáděny na společnost
H.R.S. a.s., přičemž v tomto případě by dle našeho názoru bylo vhodnější, aby tyto pozemky
byly převedeny přímo na vlastníky a spoluvlastníky jednotlivých jednotek, které se v těchto
budovách nachází. Tímto by došlo nejen ke sjednocení vlastnictví společných částí těchto
budov s vlastnictvím pozemků, na nichž se tyto budovy nachází, ale zároveň by tímto bylo
eliminováno to, že by následně společnost H.R.S. a.s. na nás tyto pozemky buď nepřevedla,
nebo by za jejich převod vyžadovala úhradu jiné, než předjednané symbolické částky. V
případě, že by přímý převod uvedených pozemků pod budovami v lokalitě "Za kasárnami" na
nás jako na vlastníky jednotlivých jednotek případně možný nebyl, tak si dovolujeme Město
Břeclav požádat, aby v případě jejich převodu na společnost H.R.S. a.s. alespoň smluvně tuto
společnost zavázalo k tomu, aby nám jako vlastníkům jednotlivých jednotek byla povinna tyto
pozemky, resp. jednotlivé spoluvlastnické podíly, prodat, a to do stanoveného termínu a za
stanovenou symbolickou cenu.
Jsme si sice vědomi toho, že celá věc může na první pohled vypadat tak, že se jedná
pouze o naše vztahy se společností H.R.S. a.s., avšak dle našeho názoru je věc daleko
složitější a podstatným způsobem se týká i Města Břeclav, jeho majetku a jeho zájmů. Navíc
to, že Město Břeclav je v případě zájmu schopno i při jednání se soukromým investorem své
zájmy a zájmy svých občanů bránit a chránit, je zřejmé z jiných nedávných kauz, kde naše
město k řešení rovněž složitých situací přispělo a obyvatelům příslušných lokalit pomohlo.
Vzhledem k tomu, že dle našeho názoru v této věci neexistuje jakýkoliv relevantní důvod pro
to, proč by nám Město Břeclav nemělo pomoci a proč by naopak bez jakéhokoliv relevantního
důvodu mělo vycházet vstříc soukromému investorovi, jehož plnění závazků vůči Městu
Břeclav dosud bylo přinejmenším problematické, tak se domníváme, že by nám Město
Břeclav pomoci mělo a i v tomto případě by mělo být zvoleno takové řešení, které bude nejen
v souladu s ekonomickými a dalšími zájmy Města Břeclav, ale také povede i ke zjednání
nápravy nastalé situace a konečně i k ochraně našich práv jako obyvatel tohoto našeho města.
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V Břeclavi 13.6.2017

Žádost o informaci podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádáme Vás tímto dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím o poskytnutí
informací k petici, týkající se pozemků a bytových domů v Břeclavi za kasárnami na ulici
Kpt.Jaroše :
celé znění petice
všechny podpisové archy

