
Pořadové číslo: 15/4.2.5.

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 nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku 
p.č. 2790/1 v k.ú. Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod částí pozemku p.č. 2790/1, ost.pl., dle geometrického plánu č. 5638-
118/2012 označených jako díly "a" a "b" o celkové výměře 45 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního 
města Přerova do majetku paní K.B.  za kupní cenu ve výši 42.300,- Kč, t.j. 940,- 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 pozemku p.č. 2790/1 v k.ú. Přerov v rozsahu dle návrhu 
usnesení. 

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 2790/1, ost.pl., o celkové výměře 6821 m2 v k.ú. Přerov tvoří veřejné 
prostranství, komunikace a zeleň v okolí obytných domů na ulici Kozlovská v Přerově. Pozemek je ve 
vlastnictví statutárního města Přerova. 



Při výstavbě obytných domů na ulici Kozlovská v Přerově firmou Stavební podnik Přerov 
s.r.o. bylo oploceno zařízení staveniště, jeho součástí byl pozemek p.č. 2790/1. Zbytky tohoto oplocení 
zůstaly zachovány u nově vybudovaných objektů  trafostanice a dvou garáží. 

Paní K.B. která je vlastníkem domu č.p. 2100, Kosmákova 22, na pozemku p.č. 2808, zast.pl. 
a nádvoří, v k.ú. Přerov a  pozemku p.č. 2809, zahrada, v k.ú. Přerov,  požádala o koupi částí pozemku 
p.č. 2790/1 v k.ú. Přerov, které navazují na pozemek p.č. 2809 zahradu a jsou ohraničeny zmíněným 
oplocením. Uvedené části jsou zatravněné a p. K.B. má zájem je využívat jako zahradu za svým 
domem.  

Záležitost byla projednána na 13. jednání koordinační skupiny dne 30.6.2011, která vyslovila 
souhlas s převodem. Záměr byl předložen k projednání na 8. zasedání Komise pro záměry dne 
20.7.2011, kdy komise nepřijala usnesení. Rada města Přerova na 17. schůzi konané dne 23.8.2011 
schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný převod částí pozemku p.č. 2790/1 v k.ú. Přerov o 
výměře cca 50 m2.

Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 26.8.2011 do 13.9.2011. 
Geometrickým plánem č. 5638-118/2012 byly z pozemku p.č. 2790/1 odděleny části označené 

jako díl "a" a díl "b" o celkové výměře 45 m2. Tyto díly se tímto geometrickým plánem slučují do 
pozemku p.č. 2809 ve vlastnictví žadatelky paní K.B..

Dle znaleckého posudku zpracovaného znalcem Stanislavem Sedláčkem činí cena 
administrativní pozemku celkem 40.900,- Kč, t.j. 908,89 Kč/m2, cena v místě a čase obvyklá celkem 
42.300,-, t.j. 940,- Kč/m2. Paní K.B. souhlasí s navrženou kupní cenou i s úhradou nákladů spojených 
s převodem.

Bezdůvodné obohacení z titulu užívání části pozemku p.č. 2790/1 bez právního důvodu, které 
v tomto případě činí za dobu 2 roky zpět 90,- Kč,  je řešeno samostatně.

Rada města Přerova na 52. schůzi konané dne 20.11.2012 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit úplatný převod částí pozemku p.č. 2790/1 v k.ú. Přerov v rozsahu dle návrhu 
usnesení.

Po schválení a zveřejnění záměru převodu částí pozemku p.č. 2790/1 v k.ú. Přerov, 
zajištění všech potřebných podkladů potřebných k realizaci převodu pozemku, po odsouhlasení 
kupní ceny  a projednání na schůzi Rady města Přerova je Zastupitelstvu města Přerova 
předkládán návrh schválit úplatný převod částí pozemku ve vnitrobloku ul. Kozlovská a 
Kosmákova, které jsou užívány jako zahrada rodinného domu žadatele.




