
Pořadové číslo: 16/3.2.9

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 29.1.2013

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
MARIE DOUŠKOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Úplatný  převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –  části 
pozemku p.č. 621 v k.ú. Předmostí.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod nemovitých  věcí z majetku statutárního města Přerova -  části pozemku   
p.č. 621, orná půda,  dle geometrického plánu č. 1085-98/2012 označen  jako pozemek  p.č. 621/4, 
orná půda, o výměře 624 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví A.
O.  za cenu v čase a místě obvyklou  ve výši 299 520,- Kč,  tj. 480,- Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města

Rada města Přerova na své 49. schůzi  dne 2.10. 2012  usnesením č. 1898/49/6/2012 podala 
návrh Zastupitelstvu města Přerova  schválit  úplatný převod dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 621 v k.ú. Předmostí se nachází v místní  části Přerov II- Předmostí na  ul.  U 
dráhy.  
Pan A. O.  požádal Statutární město Přerov o odprodej části pozemku p.č. 621, orná půda,  který 
hodlá využít k zastavění. Tento záměr byl předložen k projednání koordinační skupině, která  na svém 



jednání  dne 4.11.2011  nedoporučila převod, neboť pozemek  není možno zastavět z důvodu vedení 
VTL plynovodu. 

Dne 1.12.2011  byl pan A. O. informován, že pozemek je dotčen  plynovodem a tím i 
ochranným pásmem VTL plynovodu,  a  není možné  jej zastavět,  přesto na převodu trvá  a žádá  o 
projednání této dispozice  v orgánech obce. 

Dle územního plánu se pozemek nachází v zastavěném území, v lokalitě vymezené  jako 
stávající plochy pro  rodinné bydlení /BR/.

Komise pro záměry na svém jednání dne 7.12.2011  doporučila Radě města Přerova podat 
návrh Zastupitelstvu města Přerova  neschválit záměr  statutárního města Přerova dle návrhu usnesení.

Rada města Přerova na své 27. schůzi dne 18.1.2012 svým usnesením č. 1180/27/6/2012 
schválila záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod části pozemku p.č. 621 orná půda o 
výměře cca 600 m2 v k.ú. Předmostí.

Rada města  na své 49. schůzi  dne 2.10. 2012  usnesením č. 1898/49/6/2012 podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova  schválit  úplatný převod dle návrhu usnesení.

Dne 10.1.2013  proběhlo jednání  zástupců statutárního města Přerov a  žadatele p. A. 
Olšanského ve věci převodu části pozemku p.č. 621 v k.ú. Předmostí,  dotčeného   vysokotlakem 
plynovodního vedení, které prochází daným územním.  Přesto, že  v bezpečnostním  ochranném 
pásmu není možno umístit stavby požaduje p. Olšanský tento pozemek odkoupit. Hodlá 
prostřednictvím převodu tento pozemek  scelit s pozemky v jeho vlastnictví.

 V souvislosti s převodem byl osloven Občanský výbor Popovice, který požadoval směnu části 
pozemku p.č. 25/1, v k.ú. Popovice, ve vlastnictví p. A. O, za část pozemku p.č. 621 v k.ú. Předmostí 
ve vlastnictví statutárního města Přerov. 

Občanský výbor Popovice  sdělil, že o uvedenou část tohoto pozemku nemá zájem, neboť i 
tento je dotčen vysokokotlakem a není jej možno zastavět.  

Cena zjištěná dle znaleckého posudku č. 126/12  znalce J. P. činí 210 120,- Kč.
Cena v čase a místě obvyklá  dle znaleckého posudku č. 126/12 znalce J. P. činí 299 520,-Kč.

Důvodem předložení a projednávání dispozice v orgánech obce je žádost p. A. O.  o 
převod části pozemku p.č. 621 v k.ú. Předmostí, který se nachází  na ul. U Drahy a který hodlá 
odkoupit za účelem zastavění.


