
Pořadové číslo: 16/3.2.4.

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 22.1.2013

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
MARCELA POLÁKOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - převod částí 
pozemku p.č. 5300/1 v k.ú. Přerov.  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod částí pozemku p.č. 5300/1, ostatní plocha, v k.ú. Přerov, dle geometrického 
plánu č. 5613-165/2012  části označené jako díl „c“ o výměře 11 m2 a díl „d“ o výměře 5 m2 v k.ú. 
Přerov z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví Ing. F.P.

Převod bude realizován tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. 
Kupní smlouva bude uzavřena do 6 měsíců ode dne, kdy bude stavebník Ing. F.P. oprávněn užívat 
stavbu garáže v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a za podmínky, že 
součástí kupní smlouvy bude současně převod částí pozemku p.č. 5297/1 v k.ú. Přerov, označených v 
geometrickém plánu č. 5613-165/ 2012 jako díly "a" a "b", z vlastnictví vlastníka pozemku p.č. 5297/1 
v k.ú. Přerov do vlastnictví Ing. F.P. Kupní cena za převod částí pozemku p.č. 5300/1 v k.ú. Přerov 
bude odpovídat ceně v místě a čase obvyklé ke dni převodu pozemku a bude stanovena na základě 
znaleckého posudku. Budoucí kupující uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a  
správní poplatek za vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.5.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala záležitost úplatného převodu částí pozemku p.č. 5300/1 v k.ú. 
Přerov v rozsahu a za podmínek dle návrhu usnesení 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. 5300/1, ostatní plocha, o celkové výměře 20993 m2 v k.ú. Přerov tvoří veřejné 
prostranství - komunikace a veřejnou zeleň v lokalitě u bývalých želatovských kasáren - ul. Želatovská  
a Pod hvězdárnou. Pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

Pan Ing. F.P.  je vlastníkem staveb dvou garáží,  které byly postaveny na pozemku p.č. 5297/1 
v k.ú. Přerov na základě povolení Stavebního úřadu v Přerově ze dne 8.12.1997. Stavby garáží jsou 
součástí bloku řadových garáží v lokalitě pod bývalými želatovskými kasárnami. Tyto garáže nebyly 
dosud zkolaudovány z důvodů, které nebyly na straně vlastníků staveb – řešili problém se 
zmocněncem a vlastníkem pozemku p.č. 5297/1 v k.ú. Přerov. V současné době již problémy 
pominuly – došlo ke změně vlastníka pozemku. Pan P. zadal vyhotovení geometrického plánu na 
vyznačení staveb, kdy bylo zjištěno, že stavby zasahují do pozemku p.č. 5300/1 ve vlastnictví 
statutárního města Přerova. Geometrickým plánem č. 5613-165/2012 byly z pozemku p.č. 5300/1 
odděleny části označené jako díl „c“ o výměře 11 m2 a díl „d“ o výměře 5 m2,  které jsou pod stavbami 
garáží. 

Pan P. má předjednáno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s vlastníkem pozemku p.č. 
5297/1, na kterém jsou garáže z větší části postaveny.  Pan P. nyní požádal o převod částí obecních 
pozemků, které byly zastavěny stavbami garáží.

Záležitost byla projednána na 17. jednání koordinační skupiny dne 5.10.2012, která neměla k 
převodu pozemků pod stavbami garáží námitek. 

Z časových důvodů nebyla záležitost úplatného převodu částí pozemků p.č. 5300/1 v k.ú. 
Přerov projednána na jednání Komise pro záměry.

Rada města Přerova na 54. schůzi konané dne 9.1.2013 schválila záměr statutárního města 
Přerova - úplatný převod částí pozemku p.č. 5300/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Přerov. Záměr byl 
zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova od 11.1.2013 do 25.1.2013.

Pro potřeby kolaudace staveb bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.  
Kupní smlouva bude uzavřena do 6 měsíců ode dne kdy bude stavebník - p. P. - oprávněn užívat 
stavby v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a za podmínky, že vlastník 
pozemku p.č. 5297/1 v k.ú. Přerov bude účastníkem kupní smlouvy, jako druhý prodávající. 
Geometrický plán na rozdělení pozemků pod stavbami totiž řeší dělení a sloučení pozemků p.č. 5300/1 
(ve vlastnictví města) a p.č. 5297/1 (ve vlastnictví fyzické osoby) a  pro zápis tohoto geometrického 
plánu musí kupní smlouva řešit převod zastavěných částí jak pozemku p.č. 5300/1, tak částí pozemku 
p.č. 5297/1.

Rada města Přerova projednala záležitost úplatného převodu částí pozemku p.č. 5300/1 v k.ú. 
Přerov v rozsahu a za podmínek dle návrhu usnesení na 55. schůzi dne 29.1.2013. O výsledku jednání 
Rady města Přerova budou zastupitelé informováni předkladatelem na zasedání zastupitelstva.
Protože pozemek je užíván bez právního důvodu projednala současně Rada města Přerova návrh na 
uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 5300/1 o výměře 16 m2 v k.ú. 
Přerov statutárním městem Přerov ve výši 25,- Kč/m2/rok, a to za období od 1.10.2009 (t.j. 3 roky zpět 
od doby podání žádosti o převod pozemku) do data uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem 
Přerov (jako vlastníkem pozemku) a panem Ing. F.P. (jako uživatelem pozemku).

Z důvodu dořešení majetkoprávního vztahu k částem pozemků, které jsou zastavěny 
stavbami garáží v lokalitě pod bývalými želatovskými kasárnami je Zastupitelstvu města 
Přerova předkládán návrh schválit úplatný převod dotčených částí pozemků.


