
Pořadové číslo: 17/3.3.5.

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 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 nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku 
p.č. st. 128 v k.ú. Vinary u Přerova                                                                                                                                                                                                               

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod  části pozemku p.č. st. 128, dle geometrického plánu č. 397-35/2013 
označené novým p.č. 445, ostatní plocha, o výměře 54 m2 v k.ú. Vinary u Přerova ze spoluvlastnictví  
pana O.Š. k id ½ a pana V.Š. k id ½ do majetku statutárního města Přerova, za kupní cenu v místě a 
čase obvyklou   40.180,- Kč, t.j. 744,- Kč/m2 - za podmínky zajištění finančních prostředků.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2013

2. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k části pozemku p.č. st. 128 o 
výměře 35,50 m2 v k.ú. Vinary u Přerov tvořící veřejnou zeleň.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala záležitost úplatného převodu části pozemku p.č. st. 128 v k.ú. 
Vinary u Přerova do majetku města na 60. schůzi konané dne 10.4.2013. O výsledku jednání 
Rady města Přerova budou zastupitelé informováni předkladatelem na zasedání Zastupitelstva 
města Přerova.

Důvodová zpráva:



Pozemek p.č. st. 128, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 529 m2 v k.ú. Vinary u 
Přerova se nachází na ulici U Zahradnictví v místní části Vinary. Uvedený pozemek je z části zastavěn 
rodinným domem č.p. 121 a z části zasahuje do veřejné zeleně, chodníku a části komunikace před 
tímto rodinným domem. Pozemek je dotčen předkupním právem pro statutární město Přerov.

Spoluvlastníci tohoto pozemku pan O.Š. a pan V.Š. se dopisem ze dne 22.2.2013 obrátili na 
statutární město Přerov s žádostí o výmaz předkupního práva k části pozemku p.č. st. 128 v k.ú. 
Vinary u Přerova, neboť tento zápis brání zápisu nově zkolaudované stavby umístěné ve dvorním 
traktu rodinného domu na tomto pozemku do katastru nemovitostí.

Dle ust. § 101, zák. č. 183/2006 Sb. stavební zákon je statutární město Přerov povinno zaslat 
písemně ve lhůtě 3 měsíců sdělení, zda má zájem předkupní právo využít a v případě, že má zájem je 
město povinno v odpovědi vymezit předmět koupě, uvést kupní cenu a stanovit lhůtu pro uzavření 
kupní smlouvy. Zároveň musí být vlastníku nemovitosti zaslán návrh kupní smlouvy, včetně 
geometrického plánu  a znalecký posudek

Z tohoto důvodu bylo vyžádáno stanovisku odboru koncepce a strategického rozvoje. Dle 
vyjádření odboru koncepce a strategického rozvoje je předkupním právem dotčena část pozemku o 
výměře 89,5 m2. Jedná se o část, která tvoří veřejnou zeleň, chodník a část místní komunikace před 
rodinným domem ve spoluvlastnictví pana O.Š. a pana V.Š.. Oddělení koncepce a rozvoje města 
doporučilo uplatnit předkupní právo minimálně na část pozemku pod chodníkem a místní komunikací 
a to z toho důvod, že je zpracována projektová dokumentace na opravu tohoto chodníku. Z pohledu 
této dokumentace by měla být ve vlastnictví města nejméně část pozemku pod stávající místní 
komunikací (s jejím rozšířením se neuvažuje) a chodníkem (šířka chodníku 1,5 m vč. 
obrubníku).Vzhledem k tomu, že někteří majitelé rodinných domu v ulici mají na své náklady 
předlážděny sjezdy na místní komunikaci a upravenu přilehlou část zeleně - v několika případech s 
nízkým oplocením či palisádami, nebo je zde umístěno schodiště přiklání se oddělení koncepce a 
rozvoje města k ponechání částí pozemků s vjezdy a zelení stávajícím vlastníkům přilehlých 
nemovitostí. Tento model by měl být dále dodržován i při následných výkupech v celé ulici na její 
severozápadní straně. Zamítnutí výkupu - neuplatnění předkupního práva - by mělo za následek 
ztížené opravy a údržbu chodníku a komunikace, které jsou vlastnictví města a nacházejí se na cizím 
pozemku.

Na základě tohoto stanoviska a po projednání na poradě vedení města bylo zadáno vyhotovení 
geometrického plánu, kterým byla z pozemku p.č. st. 128 oddělena část pod chodníkem a komunikací, 
která byla označena novým p.č. 445, ostatní plocha, o výměře 54 m2. 

Dle znaleckého posudku zpracovaného znalcem JUDr. V.D. činí cena administrativní 40.130,-
Kč, t.j. 743,3 Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá činí celkem 40.180,- Kč, t.j. 744,- Kč/m2. 

Rada města Přerova projednala záležitost úplatného převodu části pozemku p.č. st. 128 v k.ú. 
Vinary u Přerova do majetku města na 60. schůzi konané dne 10.4.2013. O výsledku jednání Rady 
města Přerova budou zastupitelé informováni předkladatelem na zasedání Zastupitelstva města 
Přerova.

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod části pozemku 
pod chodníkem a komunikací v ulici U Zahradnictví v místní části Vinary, který je dotčen 
předkupním právem pro statutární město Přerov a návrh neuplatnit předkupní právo na části 
pozemku tvořící veřejnou zeleň.


