
Pořadové číslo: 20/3.2.2.

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. 205/2 v k.ú. Vinary u Přerova

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 205/2, orná půda, v k.ú. Vinary u Přerova, dle 
geometrického plánu č. 405-39/2013 pozemek označený novým p.č. 205/25 o výměře 41 m2 v k.ú. 
Vinary u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů J. a J. M. za 
kupní cenu 10.000,- Kč, t.j. 243,90 Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Koordinační skupina

Koordinační skupina projednala záležitost na 3. a 4. jednání s tím, že pozemek je dotčen 
stavbou chodníku v rámci úprav komunikace ul. Za Vrbím v souladu územním plánem a 
doporučila pozemek do doby realizace úprav komunikace ul. Za Vrbím pouze pronajmout.

Osadní výbor Vinary

Osadní výbor Vinary ve vyjádření sdělil, že souhlasí s odprodejem celého pozemku 
manželům M., protože o okrasnou zeleň na pozemku se starají. 



Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb pro informaci uvádí, že plánovaná úprava 
komunikace ul. Za Vrbím ani výstavba chodníku v ul. Růžová se dle zpracované projektové 
dokumentace nedotýká části pozemku, která je potřebná pro výstavbu garáže manželi M.
Nová hranice by byla v prodloužení stavby sousedního rodinného domu a tvořila by současně 
stavební čáru.  

Komise pro záměry

Komise pro záměry na 23. jednání dne 16.1.2013 doporučila Radě města Přerova podat návrh 
Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu celého pozemku p.č. 205/2, dále 
doporučila Radě města Přerova schválit záměr převodu části pozemku o výměře cca 70 m2 po 
rodinný dům a dále doporučila Radě města Přerova schválit uzavření dohody o úhradě za 
bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 205/2 o výměře 40 m2.

Rada města Přerova

Rada města Přerova na 56. schůzi konané dne 13.2.2013 podala Zastupitelstvu města Přerova 
návrh neschválit záměr převodu celého pozemku, schválila záměr převodu části pozemku a 
schválila uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku p. J.M. od 20.5.2009 do 
doby uzavření kupní smlouvy. 
Rada města Přerova na 76. schůzi konané dne 2.10.2013 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 205/2 v k.ú. Vinary u Přerova v rozsahu a 
za podmínek dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 205/2, orná půda, o celkové výměře 102 m2 v k.ú. Vinary u Přerova se nachází  
na rohu ulic Růžová a Za Vrbím v místní části Vinary. Část pozemku o výměře cca 40 m2 byla v 
minulosti oplocena vlastníky sousedního rodinného domu na pozemku p.č. st. 261 v k.ú. Vinary u 
Přerova (manželi J. a V. M.), část tvoří veřejnou zeleň se vzrostlými okrasnými dřevinami. Pozemek je 
ve vlastnictví statutárního města Přerova.

Manželé J. a V. M., jako vlastníci domu na pozemku p.č. st. 261, pozemku p.č. 205/22, p.č. 
205/24 a p.č. 205/14 vše v k.ú. Vinary u Přerova již v minulosti žádali o odprodej pozemku p.č. 205/2 
v k.ú. Vinary u Přerova, ale převod pozemku nebyl realizován, s ohledem na stanovisko tehdejšího 
odboru rozvoje, který nedoporučil odprodej pozemku do doby realizace stavebních úprav komunikace 
ulice Za Vrbím, které se z části pozemku p.č. 205/2 dotýkají. Projektová dokumentace na realizaci 
úprav komunikace byla zpracována v r. 2000. Od té doby byla z důvodu nedostatku fin. prostředků 
provedena pouze oprava a položení nového asfaltového povrchu a bylo vybudováno nové veřejné 
osvětlení. 

Manželé M. v r. 2009 převedli pozemek p.č. 205/14 v k.ú. Přerov do vlastnictví svého syna J.
M. Pan J. M. společně s manželkou J. mají záměr vybudovat na tomto pozemku p.č. 205/14 garáž pro 
dva automobily. Z důvodu dodržení stavební čáry je nezbytné, aby se stali vlastníky minimálně části 
pozemku p.č. 205/2 po hranici domu rodičů na p.č. st. 261. Z tohoto důvodu požádali manž. J. a J. M.
o odprodej celého pozemku p.č. 205/2, případně jeho části po rodinný dům rodičů – tj. cca 70 m2. 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku byl po schválení na schůzi 
Rady města Přerova zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 18.2. do 6.3.2013. Současně bylo Radou 
města Přerova schváleno uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku od 20.5.2009 do 
data uzavření kupní smlouvy.



Byl objednán geometrický plán, kterým byla z pozemku p.č. 205/2 oddělena část označená 
novým parcelním číslem 205/25 o výměře 41 m2, který bude předmětem převodu do vlastnictví 
manželů Mo. Náklady na vyhotovení tohoto geometrického plánu činily 5.000,- Kč.
Znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem Stanislavem Sedláčkem byla cena části pozemku p.č. 
205/2 stanovena takto 
- cena administrativní - 9.872,- Kč, t.j. 240,78 Kč/m2

- cena s místě a čase obvyklá - 10.000,- Kč, t.j. 243,90 Kč/m2.
Náklady na vyhotovení tohoto znaleckého posudku činily 1.700,- Kč. 

Manželé M. souhlasili s výší kupní ceny i s úhradou nákladů spojených s převodem pozemku.
Rada města Přerova na 76. schůzi konané dne 2.10.2013 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 205/2 v k.ú. Vinary u Přerova v rozsahu a za 
podmínek dle návrhu usnesení.

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod části  obecního 
pozemku na rohu ulic Růžová a Za Vrbím v místní části Vinary, za účelem realizace části stavby 
dvojgaráže, kdy současně dojde k dořešení vztahu k  pozemku užívanému bez právního důvodu.


