
Pořadové číslo: 15/4.2.8.

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 28.11.2012

Předloha pro 15. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 10. 12. 
2012

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb
Bc. MILOSLAV DOHNAL, vedoucí oddělení majetkoprávní
MARCELA POLÁKOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova – částí pozemku 
p.č. 1205  v k.ú. Žeravice

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1205, orná půda, dle geometrického plánu č. 
487-151/2012 označené novým p.č. 1205/2 o výměře 344 m2 v k.ú. Žeravice z majetku statutárního 
města Přerova do majetku pana R.H. za kupní cenu ve výši 41.280,- Kč, t.j. 120,- Kč/m2  - cena v 
místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.4.2013

2. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1205, orná půda, dle geometrického plánu č. 
487-151/2012 označené novým p.č. 1205/3 o výměře 398 m2 v k.ú. Žeravice z majetku statutárního 
města Přerova do společného jmění manželů E.K. a M.K. za kupní cenu ve výši 47.760,- Kč, t.j. 120,-
Kč/m2  - cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.4.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný převod částí 
pozemku p.č. 1205 o výměrách cca 400 m2 a cca 430 m2 v k.ú. Žeravice  na 44. schůzi 
konané dne 17.7.2012.



Osadní výbor Žeravice

Osadní výbor Žeravice nemá k převodu částí pozemků v rozsahu dle bodu 1 a 2 návrhu 
usnesení námitek. 

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 1205, orná půda,  o celkové výměře 4762 m2  v k.ú. Žeravice se nachází v 
okrajové části místní části Žeravice v lokalitě ohraničené tokem potoka Olešnice a účelovou 
komunikací, která vede podél rekreačních chat. Uvedený pozemek je z části užíván k zahrádkářským 
účelům, z části je volný a nevyužívaný. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova. Nachází 
se v zastavěném území obce ve funkční ploše R - plochy rekreace - RR rekreace rodinná.

Dvě části uvedeného pozemku užívají na základě nájemních smluv pan R.H. a paní E.K. Nyní 
pan R.H. požádal o odprodej užívaného pozemku o výměře cca 400 m2 a paní E.K. společně s 
manželem požádala o odprodej užívaného pozemku o výměře cca 430 m2. Obě části spolu sousedí a 
nachází se mezi pozemky ve vlastnictví fyzických osob. 

Žádost byla projednána na 9. jednání koordinační skupiny dne 1.6.2012, která neměla k 
převodu obou částí pozemku námitek. Osadní výbor Žeravice také neměl k převodu předmětných částí 
pozemku p.č. 1205 v k.ú. Žeravice námitky. 

Rada města Přerova na 44. schůzi konané dne 17.7.2012 schválila záměr statutárního města 
Přerova úplatný převod částí pozemku p.č. 1205 o výměrách cca 400 m2 a cca 430 m2. Záměr byl 
zveřejněn na úřední desce magistrátu od 23.7.2012 do 7.8.2012. 

Žadatelé měli požadavek nejprve stanovit kupní cenu (aby si ověřili zda mají k dispozici 
dostatek finančních prostředků na koupi pozemku) a až poté zadat vyhotovení geometrického plánu na 
oddělení převáděných částí pozemku. Proto byl nejprve objednán znalecký posudek na stanovení ceny 
za 1 m2 pozemku. Dle tohoto znaleckého posudku byla stanovena cena administrativní 120,- Kč/m2 a 
cena v místě a čase obvyklá shodně 120,- Kč/m2. Žadatelé s touto kupní cenou souhlasili a byl proto 
objednán geometrický plán. Geometrickým plánem byly z pozemku p.č. 1205 odděleny části označené 
novými parcelními čísly 1205/2 o výměře 344 m2 - která bude předmětem převodu do vlastnictví p. 
R.H. - a p.č. 1205/3 o výměře 398 m2 - která bude předmětem převodu do SJM manželů E.K. a M.K.

Vzhledem k tomu, že geometrický plán byl doručen na odbor správy majetku 26.11.2012, 
nebyla z časových důvodů záležitost převodu projednána na schůzi Rady města Přerova.

Po schválení a zveřejnění záměru převodu částí pozemku p.č. 1205 v k.ú. Žeravice, 
zajištění všech potřebných podkladů potřebných k realizaci převodu pozemku a odsouhlasení 
kupní ceny je Zastupitelstvu města Přerova předkládán návrh schválit úplatný převod částí 
pozemku v okrajové části místní části Žeravice užívaných jako zahrada.




