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Název materiálu:

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku 
p.č. 2680/1 v  k.ú. Přerov.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části  
pozemku  p.č. 2680/1, ost. plocha, geometrickým plánem č. 5577-142/2012, označené jako 
pozemek p.č. 2680/1, zast. plocha,  o výměře 12  m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, za cenu v místě 
a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem v celkové výši  8.780,- Kč,-, tj. 731,67 
Kč/m2.

Vyjádření dotčeného odboru, organizace:

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na 51.schůzi dne 7.11.2012 doporučila Zastupitelstvu města Přerova 
schválit převod části pozemku p.č. 2680/1, v k.ú. Přerov, z vlastnictví Statutárního města 
Přerova. 



Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 2680/1, ost.plocha, o celkové výměře 34.984 m2, v k.ú. Přerov se nachází v ulici            
U tenisu a je ve vlastnictví statutárního města Přerova. ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, požádala statutární město Přerov o převod části 
pozemku p.č 2680/1, ost. plocha, geometrickým plánem č. 5577-142/2012 označené jako 
pozemek p.č. 2680/97, zast. plocha, o výměře 12 m2, v k.ú. Přerov, na kterém vybudovala 
trafostanici, která byla zkolaudována a je ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. Cena pozemku    
v místě a čase obvyklá byla stanovena znaleckým posudkem v celkové výši 8.780,- Kč, tj. 
731,66 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí kupující. ČEZ Distribuce, a.s., s touto 
cenou souhlasí. Pozemek pod stavbou je užíván bez právního důvodu od 1.4.2006, kdy nabylo 
právní moci kolaudační rozhodnutí č. 79/2006, kterým bylo povoleno užívání stavby.  
Z tohoto důvodu je třeba vyřešit zpětné užívání části pozemku p.č. 2680/1 formou dohody     
o bezesmluvním užívání výše uvedené části pozemku. ČEZ Distribuce, a.s., byla o této 
skutečnosti informována a souhlasí s úhradou platby za bezesmluvní užívání. Úhrada za 
období od 1.4.2006 do 4.7.2007, dle tehdy platného vnitřního předpisu č. 2/04 činí 600,-
Kč/m2/rok . Za období od 5.7.2007 do doby zapsání vkladu práva v katastru nemovitostí na 
základě uzavřené kupní smlouvy na část pozemku p.č.2680/1 úhrada dle vnitřních předpisů  č. 
16/07 a 7/09 činí 100,- Kč/m2/rok. Rada města Přerova na své 51.schůzi dne 7.11.2012 
schválila uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku p.č.2680/1, ost. 
plocha, o výměře 12 m2, v k.ú. Přerov, mezi vlastníkem pozemku Statutárním městem 
Přerovem a ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 
24729035.
Koordinační skupina žádost projednala dne 20.7.2012 a vyslovila  souhlas s převodem.
Komise pro záměry žádost z časových důvodů neprojednala.
Rada města Přerova na 48.schůzi dne 18.9.2012 schválila záměr převodu  části pozemku p.č. 
2680/1, v k.ú. Přerov, z vlastnictví Statutárního města Přerova. Záměr převodu byl zveřejněn 
na úřední desce Magistrátu města Přerova v době od 21.9. do 8.10.2012. 
Rada města Přerova na 51.schůzi dne 7.11.2012 doporučila Zastupitelstvu města Přerova 
schválit převod části pozemku p.č. 2680/1, v k.ú. Přerov, z vlastnictví Statutárního města 
Přerova. 

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice  v orgánech obce je dořešení 
majetkoprávního vztahu k zastavěné části pozemku  pod trafostanicí v ulici U tenisu. 




