
Pořadové číslo: 20/3.2.1.

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 10.10.2013

Předloha pro 20. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 21. 10. 
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 –  části pozemku  
p.č. 453/1 v k.ú. Předmostí  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 453/1, orná půda, v k.ú. Předmostí, dle geometrického 
plánu č. 1099-38/2013 označené jako díl "b" o výměře 85 m2 z vlastnictví statutárního města Přerova 
do vlastnictví pana V.M., za kupní cenu ve výši 38.000,- Kč, t.j. 447,- Kč/m2- cena v místě a čase 
obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Koordinační skupina

Záležitost byla projednána na 22. jednání koordinační skupiny, která vyslovila souhlas s 
převodem, záměr je v souladu s územním plánem města Přerova a není v rozporu s 
investičními záměry města.

Osadní výbor Předmostí

Osadní výbor Předmostí neměl námitky k převodu předmětné části pozemku žadateli.

Rada města Přerova



Rada města Přerova na 56. schůzi konané dne 13.2.2013 schválila záměr statutárního města 
Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 453/1 v k.ú. Předmostí.
Rada města Přerova na 76. schůzi konané dne 2.10.2013 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit úplatný převod části pozemku v rozsahu a za podmínek dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 453/1, orná půda,  o celkové výměře 708 m2 v k.ú. Předmostí se nachází za 
zástavbou rodinných domů ulice Popovická  v místní části Přerov-Předmostí. Vlastníkem tohoto 
pozemku je statutární město Přerov. Na pozemek nemá statutární město Přerov právně zajištěn přístup. 

Část uvedeného pozemku byla v minulosti oplocena a užívána jako zahrada vlastníky 
sousedních nemovitostí - pozemků 452/1, p.č. 452/2 a p.č. st. 459 s rodinným domem č.p. 403 
(Popovická 41). Užívání pozemku bylo ošetřeno nájemní smlouvou uzavřenou dne 22.1.2007 s 
manželi E. a E.M.. Syn manželů M. pan V. M. koncem r. 2012 oznámil, že jeho rodiče zemřeli a on se 
stal vlastníkem výše uvedeného domu a pozemků. Současně p. M. požádal o možnost převodu části 
pozemku p.č. 453/1 v k.ú. Předmostí, která je užívána na základě výše citované nájemní smlouvy.

Po schválení záměru převodu pozemku na schůzi Rady města Přerova byl tento záměr města 
zveřejněn na úřední desce od 18.2.2013 do 6.3.2013.

Vzhledem k tomu, že pozemek p.č. 453/1 není přístupný z veřejné komunikace a v případě 
jeho dělení by stavební úřad by nevydal souhlas s dělením, bylo s panem M. jednáno o možnosti 
zřízení věcného břemene k tíži sousedního pozemku p.č. 452/1, který je také v jeho vlastnictví ve 
prospěch pozemku p.č. 453/1 ve vlastnictví města. Pan M. se zřízením věcného břemene souhlasil. 
Byl objednán geometrický plán, kterým byla z pozemku p.č. 453/1 oddělena část označená jako díl "b" 
o výměře 85 m2, který bude předmětem převodu do vlastnictví p. M. a současně byl vyznačen rozsah 
věcného břemene  práva chůze a jízdy ve prospěch statutárního města Přerova přes část pozemku p.č. 
452/1 ve vlastnictví p. M. Náklady na vyhotovení tohoto geometrického plánu činily 6.500,- Kč.
Znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem Stanislavem Sedláčkem byla cena části pozemku p.č. 
453/1 dílu "b" stanovena takto 
- cena administrativní - 38.240,- Kč, t.j. 449,88 Kč/m2

- cena s místě a čase obvyklá - 38.000,- Kč, t.j. 447,06 Kč/m2.
Současně byla tímto znaleckým posudkem stanovena hodnota věcného břemene zřizovaného na části 
pozemku p.č. 452/1 a to ve výši 30.500,- Kč. Náklady na vyhotovení tohoto znaleckého posudku 
činily 2.000,- Kč. 

Pan M. byl seznámen s cenou převáděné části pozemku i s hodnotou věcného břemene 
stanovenými dle znaleckého posudku. Souhlasil s výší doplatku  rozdílu cen - 7.500,- Kč a s úhradou 
1/2 nákladů spojených s uzavřením kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene.

Rada města Přerova na 76 schůzi konané dne 2.10.2013 v bodě 1. podala návrh Zastupitelstvu 
města Přerova schválit úplatný  převod části pozemku p.č. 453/1 v k.ú. Předmostí, v bodě 2 schválila 
uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání tohoto pozemku a v bodě 3. schválila zřízení 
věcného břemene ve prospěch statutárního města Přerova za účelem zajištění přístupu na část 
pozemku p.č. 453/1, která po realizaci převodu zůstane ve vlastnictví statutárního města Přerova.

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán ke schválení úplatný převod části obecního 
pozemku, který je součástí oplocené zahrady za rodinným domem v ulici Popovická v místní 
části Předmostí.


