
Pořadové číslo: 21/3.2.3.

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 27.11.2013

Předloha pro 21. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 9. 12. 
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 – pozemku p.č. 265 
v k.ú. Čekyně                                                                                                                            

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 265, ostatní plocha, o výměře 738 m2 v k.ú. Čekyně z majetku 
statutárního města Přerova do společného jmění manželů L. a M. B.  za kupní cenu 110.700,- Kč, t.j. 
150,- 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 11. jednání dne 21.6.2013 a nedoporučila 
převod pozemku s tím, že pozemek je veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace, která 
umožňuje přístup i k dalším pozemkům v lokalitě, dle územního plánu je pozemek určen pro 
plochy veřejných prostranství pro dopravu, kdy obecně u těchto ploch je vymezeno 
dokumentací územního plánu města Přerova uplatnění předkupního práva pro příslušnou obec

Osadní výbor Čekyně

Osadní výbor Čekyně nesouhlasí s převodem pozemku, neboť slouží jako spojnice několika 
pozemků a je v zájmu obce, aby zůstal v jejím majetku.



Komise pro záměry

Komise pro záměry projednala záležitost záměru převodu pozemku p.č. 265 v k.ú.  Čekyně  
na 30. jednání dne 10.7.2013. O výsledku se komise neusnesla.

Rada města Přerova

Rada města Přerova po posouzení na 74. schůzi Rady města Přerova konané dne 20.8.2013 
schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 265 v k.ú. Čekyně 
z majetku města. Na 80. schůzi konané dne 13.11.2013 Rada města Přerova podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku za podmínek dle návrhu 
usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 265, ostatní plocha, ostatní komunikace,  o celkové výměře 738 m2 v k.ú. 
Čekyně se nachází v okrajové části místní části Čekyně.  Jedná se o nezpevněnou účelovou 
komunikaci vedoucí od areálu bývalého zemědělského družstva podél lesoparku pod zámkem, 
zajišťující přístup a příjezd k dalším pozemkům ve vlastnictví fyzických osob. Na pozemek navazuje 
pozemek p.č. 26 v k.ú. Čekyně ve vlastnictví manž. T., na kterém vázne předkupní právo pro statutární 
město Přerov (pozemek je určen územním plánem pro stávající plochy veřejně přístupných 
prostranství pro dopravu). V současné době je pozemek p.č. 265 zjevně delší dobu nevyužívaný, 
zarostlý náletovými dřevinami. Vlastníkem tohoto pozemku je statutární město Přerov. Dle územního 
plánu je pozemek určen k funkčnímu využití stávající plochy veřejných prostranství – plochy veřejně 
přístupných prostranství pro dopravu.

Na Magistrát města Přerova se obrátili manželé L. a M. se žádostí o odprodej uvedeného 
pozemku. V žádosti manželé B. uvádí, že jsou vlastníky sousedních pozemků p.č. 271/6, p.č. 273/2 v 
k.ú. Čekyně, požadovaný pozemek je neudržovaný, zaplevelený a parcela končí u hranice jejich 
pozemku. 

Odbor správy majetku po provedeném místním šetření doplňuje, že uvedená komunikace 
zřejmě v minulosti sloužila jako příjezd k hospodářské budově na pozemku p.č. 29 ve vlastnictví 
manž. T., kdy dnes již tato budova neexistuje a komunikace není manželi T. ani vlastníky okolních 
pozemků využívána. Manželé T. písemně vyjádřili souhlas s převodem dotčeného pozemku.  

Rada města Přerova projednala záležitost na 74. schůzi konané dne 20.8.2013, kdy schválila 
záměr města - úplatný převod pozemku p.č. 265 v k.ú. Čekyně z majetku města. Záměr byl zveřejněn 
na úřední desce ve lhůtě od 26.8. do 10.9.2013.

Byl objednán znalecký posudek na stanovení ceny převáděného pozemku. Dle tohoto 
znaleckého posudku zpracovaného znalcem Ing. Lubomírem Šmídou činí cena pozemku 
administrativní 152.340,- Kč, t.j. 206,42 Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá 110.700,- Kč, t.j. 150,-
Kč/m2.

Manželé B. souhlasili s kupní cenou ve výši 110.700,- Kč a s úhradou nákladů spojených s 
převodem pozemku.  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod pozemku 
vedeného v katastru nemovitostí jako ostatní komunikace a dle územního plánu určeného pro 
plochy veřejně přístupných prostranství pro dopravu v místní části Čekyně, který však již jako 
komunikace není zjevně delší dobu využíván.


