
Pořadové číslo: 19/3.2.3.

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 16.8.2013

Předloha pro 19. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 9. 9. 2013

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

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

Název materiálu:

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –  části pozemku 
p.č. 5535/1, v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví Statutárního města Přerova do 
vlastnictví Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ 70890013 -
části pozemku  p.č. 5535/1, ost. plocha,  v k.ú. Přerov, geometrickým plánem č. 5749-54/2013 

označené jako pozemek p.č. 5535/7, ost. plocha, v k.ú. Přerov, o výměře 51 m2, za cenu v 
místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem v celkové výši 40.800,- Kč, tj. 800,-

Kč/m2. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, znaleckého posudku a správní 
poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova  na své 55. schůzi dne 29.1.2013 schválila záměr úplatného převodu 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  části pozemku  p.č. 5535/1 v k.ú. 
Přerov. Záměr byl zveřejněn na úřední desce  Magistrátu města Přerova v době od 31.1. do 
18.2.2013.



Důvodová zpráva:

Pozemek se nachází  v ulici Přerovská za prodejnou Suzuki, po pravé straně komunikace 
směrem na Újezdec.  Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ 
70890013, prostřednictvím závodu Horní Morava, provoz Přerov, Tovačovská 300, 750 02 
Přerov, IČO 70890013, požádal statutární město Přerov o převod části pozemku p.č.5535/1, 
ostatní plocha, geometrickým plánem č. 5749-54/2013 označené jako pozemek p.č. 5535/7, 

ost. plocha, v k.ú. Přerov, o výměře 51 m2. Žádost je zdůvodněna tím, že Povodí Moravy, 
s.p., provoz Přerov, zakoupil nový areál a halu na ul. Přerovská. Před tímto areálem se 
nachází pozemek p.č. 5535/1, ostatní plocha v majetku statutárního města Přerova. Část této 

plochy o výměře 51 m2 by Povodí Moravy, s.p., chtělo odkoupit za účelem předláždění 
stávající dlažby, a vybudování třech stožárů na vlajky pevně zabudované v zemi. Žádostí se 
zabývala koordinační skupina dne 16.11.2012 s tím, že převod výše uvedené části pozemku z 
majetku statutárního města Přerova nedoporučila. Doporučila  řešit   předláždění části  
pozemku uzavřením smlouvy   s právem provést stavbu  s  tím,  že není možno budovat  nové  
vjezdy  přes  nově  vybudovanou cyklostezku (podmínka  dotací – ještě  8 let  není  možno do  
stavby  zasahovat). S  tímto  stanoviskem  byl  seznámen  Povodí Moravy, s.p.,  který  
následně  zaslal  dopis,  ve  kterém  požádal  o  přehodnocení  stanoviska    s tím, že 
cyklostezka se nachází na vedlejším pozemku p.č. 5535/3 a veškeré přejezdy již existují a že 
podél celé budovy jsou sníženy obrubníky a lze tedy plochu předláždit a navázat na stávající 
cyklostezku. Žádost byla opětovně projednána v koordinační skupině dne 18.1.2013 s tím, že 
koordinační skupina trvá na svém stanovisku  z 16.11.2012 a své zdůvodnění ještě doplnila o 
stanovisko, že část výše uvedeného pozemku je součástí veřejného prostranství - uliční 
prostor. Dle územního plánu se pozemek nachází v lokalitě vymezené plochy veřejných 
prostranství – veřejně přístupné plochy pro dopravu. Pokud tyto plochy nejsou v majetku 
statutárního města Přerova, je zřízeno předkupní právo ve prospěch statutárního města 
Přerova. Na pozemku vázne věcné břemeno zřizování a provozování vedení ČEZ a je zde 
telefonní vedení. Znaleckým posudkem byla stanovena cena administrativní  části pozemku  
p.č. 5535/1, ost. plocha,  v k.ú. Přerov, geometrickým plánem č. 5749-54/2013 označené jako 

pozemek p.č. 5535/7, ost. plocha, v k.ú. Přerov, o výměře 51 m2 ve výši 40.010 ,- Kč. . Cena 

v místě a čase obvyklá byla stanovena ve výši  40.800,- Kč, tj. 800,-Kč/m2.  Povodí Moravy 
s.p., s cenou souhlasí.

Koordinační skupina žádost projednala dne 16.11.2012, 18.1.2013, a vyslovila nesouhlas  s 
převodem. 
Komise pro záměry žádost z časových důvodů neprojednala.
Rada města Přerova  na své 55. schůzi dne 29.1.2013 schválila záměr úplatného převodu 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  části pozemku  p.č. 5535/1 v k.ú. 
Přerov. Záměr byl zveřejněn na úřední desce  Magistrátu města Přerova v době od 31.1. do 
18.2.2013.

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je převod části 
pozemku p.č. 5535/1 v k.ú. Přerov v lokalitě ul. Přerovská.


