
Pořadové číslo: 15/4.2.4.

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 pozemků 
p.č. 760 a 937 oba v k.ú. Čekyně

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 760, ovocný sad, dle geometrického plánu č. 
336-84/2011 označené novým p.č. 760/2 o výměře 371 m2 v k.ú. Čekyně a části pozemku p.č. 937, dle 
geometrického plánu č. 336-84/2011 označené novým p.č. 937/5 o výměře 33 m2 v k.ú. Čekyně z 
majetku statutárního města Přerova do společného jmění manželů J.B. a D.B. za kupní cenu ve výši 
celkem 61.260,- Kč (t.j. u p.č. 760/2- 150,- Kč/m2, u p.č. 937/5 - 170,- Kč/m2) cena v místě a čase 
obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.3.2013

2. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 760, ovocný sad, dle geometrického plánu č. 
336-84/2011 označené novým p.č. 760/3 o výměře 84 m2 v k.ú. Čekyně a části pozemku p.č. 937, dle 
geometrického plánu č. 336-84/2011 označené novým p.č. 937/6 o výměře 23 m2 v k.ú. Čekyně z 
majetku statutárního města Přerova do vlastnictví paní M.Č. za kupní cenu ve výši celkem 16.510,- Kč 
(t.j. u p.č. 760/3 - 150,- Kč/m2, u p.č. 937/6 - 170,- Kč/m2) - cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.3.2013

3. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 760, ovocný sad, dle geometrického plánu č. 
336-84/2011 označené novým p.č. 760/4 o výměře 94 m2 v k.ú. Čekyně a části pozemku p.č. 937, dle 
geometrického plánu č. 336-84/2011 označené novým p.č. 937/7 o výměře 41 m2 v k.ú. Čekyně z 
majetku statutárního města Přerova do vlastnictví pana L.H. za kupní cenu ve výši celkem 21.070,- Kč 
(t.j. u p.č. 760/4 - 150,- Kč/m2, u p.č. 937/7 - 170,- Kč/m2) - cena v místě a čase obvyklá.



Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.3.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova na 52. schůzi konané dne 20.11.2012 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit úplatný převod částí pozemků p.č. 760 a p.č. 937 v k.ú. Čekyně v rozsahu dle 
bodu 1-3 návrhu usnesení. 

Osadní výbor Čekyně

Osadní výbor Čekyně neměl k převodu částí pozemků p.č. 760 a p.č. 937 oba v k.ú. Čekyně v 
rozsahu dle bodu 1-3 návrhu usnesení námitek.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 760, ovocný sad, o celkové výměře 19073 m2 v k.ú. Čekyně je situovaný ve 
svahu naproti rodinným domům v ulici Borošín v místní části Čekyně. Pozemek je zatravněný, 
nacházejí se zde staré ovocné stromy. Dle územního plánu je pozemek určen k funkčnímu využití pro 
plochy rodinné rekreace. Pozemek p.č. 937, ost.pl., o celkové výměře 6138 m2 v k.ú. Čekyně tvoří 
komunikace ul. Borošín a přilehlé plochy. Oba pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města 
Přerova.

Pan L.H., je vlastníkem pozemku p.č. 754 zahrada o výměře 260 m2 v k.ú. Čekyně. V r. 2009  
požádal o koupi části pozemku p.č. 760 o výměře cca 80 m2, která navazuje na jeho pozemek. 
Záměrem p. L.H. bylo vybudovat na této části pozemku zahradní posezení a umístit bazén pro děti, 
neboť jeho vlastní pozemek tvoří svah a toto neumožňuje.

Záležitost byla projednána na 10. jednání koordinační skupiny dne 19.6.2009 a na 16. jednání 
koordinační skupiny dne 18.9.2009, která vyslovila s převodem části pozemku souhlas. Komise pro 
záměry na 37. zasedání dne 5.10.2009 doporučila Radě města Přerova schválit záměr statutárního 
města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 760 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Čekyně. 

Pan L.H. byl s výsledkem jednání Komise pro záměry seznámen a bylo s ním dohodnuto, že 
osloví vlastníky sousedních zahrad, zda nemají také zájem o koupi části pozemku p.č. 760 v k.ú. 
Čekyně, tak, aby bylo možno projednat záměry současně a poté zadat vyhotovení geometrického plánu 
jehož náklady by se rozdělily mezi všechny kupující.

Vlastníci sousedních pozemků p.č. 758 - manž. J.B. a  D.B a p.č. 756 - p. M.Č. se v listopadu 
2010 dostavili na odbor právní a projevili zájem o koupi částí pozemku p.č. 760 v k.ú. Čekyně, které 
navazují na jejich pozemky. Žádosti byly poté ještě doplněny o koupi částí pozemku p.č. 937, neboť 
porovnáním leteckého snímku bylo zjištěno, že  oplocení  pozemků p.č. 754, p.č. 756 a p.č. 758, ze 
strany od komunikace ul. Borošín, pravděpodobně zasahuje do pozemku p.č. 937 ve vlastnictví města. 
Oplocení bylo realizováno před cca 50 lety, vlastníci zahrad jej prováděli na tehdy stanovené hranici. 
Pan L.H., manželé J.B. a  D.B. a paní M.Č. projevili zájem o odkoupení dotčených částí pozemků p.č. 
937.

Záležitost byla předložena k projednání na 19. jednání koordinační skupiny dne 19.11.2010, 
která vyslovila souhlas s převodem částí pozemku p.č. 760 ovocný sad manž. J.B. a D.B. a p. M.Č. a 
souhlasila také s převodem částí pozemku p.č. 937, které jsou zaploceny manž. J.B. a D.B., p. M.Č. a 
p. L.H.

Rada města Přerova na 3. schůzi konané dne 20.12.2010 schválila záměr statutárního města 
Přerova - úplatný převod částí pozemku p.č. 760, ovocný sad, v k.ú. Čekyně o výměrách cca 400 m2, 
cca 100 m2 a cca 100 m2 a záměr úplatného převodu částí pozemku p.č. 937, ost.pl., v k.ú. Čekyně o 
výměrách cca 30m2, cca 35 m2 a cca 35 m2. Záměry byly zveřejněny na úřední desce ve lhůtě od 
3.1.2011 do 19.1.2011.



Následně byl objednán geometrický plán na oddělení převáděných částí pozemku p.č. 760 a 
vytyčení hranice pozemků p.č. 754, p.č. 756 a p.č. 758 ze strany ulice Borošín. Při vytyčování v terénu 
bylo zjištěno, že hranice pozemků p.č. 754, p.č. 756 a p.č. 758 se nachází cca 1,5 m za původním 
oplocením. U manželů J.B. a D.B. se jednalo o výměru cca 26 m2 u p. M.Č. o výměru cca  29 m2. V 
části před pozemkem p.č. 754 ve vlastnictví p. L.H. došlo k situaci, že opěrná zídka a zpevněná plocha 
realizovaná panem L.H. na původně oploceném pozemku p.č. 754 se tím dostala na část pozemku p.č. 
937 v majetku města. Vybudování zpevněné plochy bylo konzultováno s tehdejším oddělením 
investic, který realizoval rekonstrukci ulice Borošín, kdy bylo p. L.H. sděleno, že zídka ani zpevněná 
plocha se nedotýkají obecního pozemku p.č. 937. Geodetem byla stanovena výměra části pozemku 
p.č. 937 dotčená zpevněnou plochou cca 45 m2. Vzhledem k tomu, že Rada města Přerova na 3. schůzi 
schválila záměr převodu části pozemku p.č. 937 panu L.H. o výměře  30 m2, bylo nutno projednat a 
schválit záměr převodu ještě cca 15 m2 pozemku. Rada města Přerova na 47. schůzi konané dne 
4.9.2012 schválila záměr statutárního města Přerova  úplatný převod části pozemku p.č. 937 o výměře 
cca 15 m2 v k.ú. Čekyně. Tento záměr města byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě 10.9.2012 do 
25.9.2012.

Na základě tohoto usnesení byl dokončen geometrický plán č. 336-84/2011, kterým  byly z 
pozemku p.č. 760 odděleny části označené novým p.č. 760/2 o výměře 371 m2, p.č. 760/3 o výměře 84 
m2 a p.č. 760/4 o výměře 94 m2. Dále byly tímto geometrickým plánem z pozemku p.č. 937 odděleny 
části označené novým p.č. 937/5 o výměře 33 m2, p.č. 937/6 o výměře 23 m2 a  p.č. 937/7 o výměře 41 
m2. 

Poté byl objednán znalecký posudek na za účelem stanovení kupní ceny. Dle tohoto 
znaleckého posudku zpracovaného znalcem Stanislavem Sedláčkem byly ceny pozemků stanoveny 
takto:
- u částí pozemku p.č. 760, ovocný sad

cena administrativní cena administrativní cena obvyklá cena obvyklá

p.č. za 1 m2 Celkem za 1 m2 celkem

760/2 154,- 57.003,- 150,- 55.650,-

760/3 154,- 12.906,- 150,- 12.600,-

760/4 154,- 14.443,- 150,- 14.100,-

- u částí pozemku p.č. 760, ovocný sad

cena administrativní cena administrativní cena obvyklá cena obvyklá

p.č. za 1 m2 Celkem za 1 m2 celkem

937/5 168,- 5.548,- 170,- 5.610,-

937/6 168,- 3.866,- 170,- 3.910,-

937/7 168,- 6.892,- 170,- 6.970,-

Manželé J.B. a D.B., paní M.Č. a pan L.H. byli seznámeni se znaleckým posudkem a 
souhlasili s kupní cenou i s úhradou nákladů spojených s převodem. 

Bezdůvodné obohacení z titulu užívání části pozemku p.č. 937  bez právního důvodu, které v 
případě manž. J.B. a D.B. činí za dobu 2 roky zpět 52,- Kč, u p. M.Č. 58,- Kč a u p. L.H. 82,- Kč, je 
řešeno samostatně.

Rada města Přerova na 52. schůzi konané dne 20.11.2012 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit úplatné převody částí pozemků p.č. 760 a p.č. 937 oba v k.ú. Čekyně v rozsahu dle 
bodu 1-3 návrhu usnesení. 

Po schválení a zveřejnění záměrů převodu částí pozemků p.č. 760 a p.č. 937 oba v k.ú. 
Čekyně, zajištění všech potřebných podkladů potřebných k realizaci převodu pozemku, 
odsouhlasení kupní ceny a projednání na schůzi Rady města Přerova je Zastupitelstvu města 
Přerova předkládán návrh  schválit úplatné převody částí pozemku na ul. Borošín v místní části 
Čekyně, které byly v minulosti zaploceny a užívány jako zahrada a částí pozemku, které 
navazují na zahrady ve vlastnictví fyzických osob za účelem rozšíření.






