
Pořadové číslo: 17/3.2.3.

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 3.4.2013

Předloha pro 17. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 15. 4. 
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 nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 
1440 a p.č. 1434 oba v k.ú. Žeravice

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1440, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2 a pozemku p.č. 1434, ostatní plocha, o výměře 391 m2

oba v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví pana O.D., za kupní cenu 
102.750,- Kč, t.j. 250,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala záležitost úplatného převodu pozemků p.č. 1440 a p.č. 1434 v 
k.ú. Žeravice z majetku města na 60. schůzi konané dne 10.4.2013. O výsledku jednání bude 
Zastupitelstvo města Přerova informováno předkladatelem na zasedání.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 1440, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2  a pozemek p.č. 1434, ostatní 
plocha, o výměře 391 m2 oba v k.ú. Žeravice se nachází v okrajové části místní části Žeravice v 



chatové oblasti zvané Žalkovy. Pozemek p.č. 1440 je zastavěn stavbou pro individuální rekreaci, 
pozemek p.č. 1434 se nachází v okolí této stavby. Pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města 
Přerova.

Pan O. D. je vlastníkem stavby pro individuální rekreaci č.e. 50 v místní části Žeravice a 
požádal o odprodej pozemku pod stavbou p.č. 1440  a pozemku  v okolí této chaty p.č. 1434. 

Koordinační skupina projednala záležitost na 17. jednání, kdy vyslovila souhlas s převodem 
pozemků. Dle územního plánu se pozemek nachází v lokalitách vymezených pro stávající plochy RR 
– rekreace rodinná. 

Osadní výbor Žeravice ve vyjádření sdělil, že souhlasí s odprodejem pozemků s tím, aby bylo 
ošetřeno zachování volného průchodu pro migrující zvěř - omezení oplocování pozemků - v této 
lokalitě (dle vyjádření myslivců). 

K tomu odbor správy majetku uvádí, že pozemky v lokalitě ve většině případů oploceny 
nejsou. Odbor správy majetku si vyžádal vyjádření odboru stavebního úřadu a životního prostředí, 
oddělení vodního hospodářství a zemědělství, úseku státní správy lesů a myslivosti, kdy bylo sděleno, 
že zachování volného průchodu pro migrující zvěř je řešeno zákonem o myslivosti, kde se vlastníkům 
či nájemcům pozemků klade povinnost dbát při jakémkoliv ohrazování  pozemků (zejména formou 
oplocování, aby nebyla zvěř zraňována nebo usmrcována.  V případě, že by pozemek byl oplocen  
zvěř by se snažila na základě zvyklosti pohybu v území nové oplocení překonávat s důsledkem jejího 
zranění či úhynu. V tomto případě by musel vlastník či uživatel kontaktovat místního uživatele 
honitby ve věci likvidace uhynulé zvěře.

Komise pro záměry na 23. zasedání konaném dne 16.1.2013 doporučila Radě města Přerova 
schválit záměr města - úplatný převod pozemků p.č. 1440 a p.č. 1434 oba v k.ú. Žeravice z majetku 
města. Dále Komise doporučila Radě města Přerova schválit uzavření dohody o úhradě za 
bezesmluvní užívání pozemku za období 3 let do podání žádosti o převod pozemků do doby uzavření 
kupní smlouvy. Výše úhrady je stanovena na základě Vnitřního předpisu č. 7/09 a to u pozemku p.č. 
1434 - zahrádka - 1,- Kč/m2/rok, u pozemku p.č. 1440 - pod rekreační chatou - 14,- Kč/m2/rok.

Rada města Přerova na 56. schůzi konané dne 13.2.2013 schválila záměr statutárního města 
Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 1440 a p.č. 1434 a schválila uzavření dohody o bezesmluvním 
užívání uvedených pozemků. Záměr převodu pozemků by zveřejněn na úřední desce Magistrátu města 
Přerova od 18.2.2013 do 4.3.2013. 

Dle znaleckého posudku zpracovaného znalcem Ing. J. N. činí cena administrativní za oba 
pozemky celkem 118.710,- Kč, t.j. u pozemku p.č. 1440 zast.pl. 672,- Kč/m2, u pozemku p.č. 1434, 
ostatní plocha 269,- Kč/m2, cena v místě a čase obvyklá za oba pozemky celkem 102.750,- Kč, t.j. u 
obou pozemků shodně 250,- Kč/m2. Pan D. souhlasil s kupní cenou ve výši 102.750,- Kč i s úhradou 
nákladů spojených s převodem pozemků.

Rada města Přerova projednala záležitost úplatného převodu pozemků p.č. 1440 a p.č. 1434 v 
k.ú. Žeravice z majetku města na 60. schůzi konané dne 10.4.2013. O výsledku jednání bude 
Zastupitelstvo města Přerova informováno předkladatelem na zasedání.

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod pozemků v k.ú. 
Žeravice, které se nachází pod stavbou rekreačního objektu a v jejím okolí, kdy kupujícím je 
vlastník stavby.


