
Pořadové číslo: 16/3.2.2.

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 23.1.2013

Předloha pro 16. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 4. 2. 2013

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

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

Název materiálu:

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku 
p.č. 5453/1 v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 5453/1, ost. plocha, v k.ú. Přerov označené dle 
geometrického plánu  č. 5350-35/2011 jako pozemek p.č. 5453/10, ost. plocha, o výměře 5 m2 v k.ú. 
Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví A.K., za kupní cenu dle znaleckého 
posudku ve výši  6000,- Kč, tj. 1200,- Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 28.2.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

Rada města  Přerova projednala záležitost převodu části pozemku na 55. schůzi dne 
29.1.2013. O výsledku jednání Rady města Přerova budou zastupitelé informováni 
předkladatelem na zasedání zastupitelstva.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 5453/1, ost. plocha o celkové výměře 1050 m2 se nachází v ulici Durychova v Přerově.



Zastupitelstvo města Přerova schválilo úplatný převod části pozemku p.č.5453/1, označené dle 
geometrického plánu č. 5350-35/2011  jako pozemek p.č. 5453/9, ost. plocha, o výměře 125 m2 z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Ř K. 

Vzhledem k tomu, že z geometrického plánu č. 5350-35/2011 je zřejmé, že navrhovaným 
rozdělením pozemku p.č.  5453/1 v k.ú. Přerov vzniknou tři nové pozemky , přičemž jeden z nich 
(pozemek p.č. 5453/10) nemá zajištěn přístup z veřejně přístupové pozemní komunikace.  Není možné 
za stávajícího stavu vydat ze strany  Stavebního úřadu  Magistrátu města Přerova souhlas s dělením 
pozemku předmětného pozemku. Pro vydání souhlasu s dělením pozemku je totiž nezbytné, aby v 
souladu s ustanovením § 82 dost. 3 stavebního zákona nebylo důvodné stanovit podmínky pro dělení 
pozemku.  Z toho důvodu byl osloven vlastník sousedního pozemku p.č. 5449,  zast. plocha a nádvoří,  
– paní K.A. s nabídkou na  odprodej části pozemku p.č. 5453/10, ost. plocha,. o výměře 5 m2, v k.ú. 
Přerov. Paní K.  souhlasila s odkupem části předmětného pozemku do svého vlastnictví.

Rada města Přerova na své schůzi dne 20.11.2012 schválila záměr úplatného převodu.
Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena zveřejněním na úřední desce Magistrátu 

města Přerova ve dnech 26.11. do 10.12.2012.
Dle znaleckého posudku vypracovaného J.P. ze dne 10.1.2013 činí administrativní cena za 

pozemek označený dle geometrického plánu jako pozemek p.č. 5453/10 ost. plocha  3 610,.- Kč, tj. 
722,- Kč/m2,  cena v  místě a čase obvyklá činí 6 000,- Kč, tj. 1 200,- Kč/m2.

Náklady spojené s převodem části pozemku - úhrada faktury za znalecký posudek bude řešena 
v ujednání kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerovem a paní K. 

Vzhledem ke skutečnosti, že pozemek užívala paní K. bez právního důvodu, bude statutárnímu 
městu Přerova zaplacena částka 3 roky zpět a to ve výši  15,- Kč (tj. 1,- Kč/m2/rok).

Rada města Přerova na své schůzi dne 20.11.2012 schválila záměr úplatného převodu.

Důvodem předložení této dispozice k projednání v Zastupitelstvu města Přerova je 
dořešení vlastnických vztahů k části pozemku tvořícím zahradu rodinného domu na ul. 
Durychova.


