
Pořadové číslo: 21/3.3.2.

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 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
JAROSLAVA ŠTĚPÁNOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č.
1024 v k.ú. Újezdec u Přerova.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

trvá na svém usnesení č. 852/19/3/2013, kterým schválilo úplatný převod  nemovitých věcí do 
majetku statutárního města  Přerova - pozemku  p.č.  1024, ost. plocha, o výměře 183 m2 v k.ú. 
Újezdec u Přerova  z vlastnictví Ing. J.L. Ing. M.L.za kupní cenu ve výši:
dle znaleckého posudku, cena v místě a čase obvyklá   68 000,- Kč, tj. 371,60 Kč/m2 a to za podmínky 
finančního krytí.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města  Přerova na své schůzi dne 13.11.2013 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
trvat na svém usnesení.

Stanovisko Komise pro záměry:

Komise   pro záměry na svém zasedání dne 20.2.2013 po projednání doporučila Radě města 
Přerova schválit záměr převodu pozemku p.č. 1024 v k.ú. Újezdec u Přerova do vlastnictví 
statutárního města Přerova.

Stanovisko koordinační skupiny:



Koordinační skupina doporučuje pozemek odkoupit, neboť se nachází pod komunikací. Dle 
projednávané změny č.1 územního plánu je pozemek v lokalitě vymezené pro plochy 
veřejných prostranství - veřejně přístupné plochy pro dopravu, pokud tyto plochy nejsou v 
majetku města.  Je zřízen o předkupní právo ve prospěch statutárního města Přerova.

Stanovisko Zastupitelstva města Přerova.

Zastupitelstvo města Přerova  na svém jednání dne 9.9.2013 schválilo úplatný převod 
předmětného pozemku za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 1024, ost. plocha, je situován po levé straně při vjezdu do zastavěné části obce 
Újezdec.

Na odbor správy majetku se obrátil Ing. M.L. a Ing. J.L., se žádostí o výkup jejich pozemku 
p.č.1024, ost. plocha o výměře 183 m2, v k.ú. Újezdec u Přerova do vlastnictví statutárního města 
Přerova.

Na pozemcích p.č. 1028, p.č. 1026  a p.č. 1024  byla v minulosti zbudována místní 
komunikace bez souhlasu vlastníků. Na základě dřívějších žádostí vlastníků  pozemků p.č. 1028 a p.č. 
1026 o výkup uvedených pozemků do vlastnictví statutárního města Přerova byly tyto žádosti 
projednány v orgánech  obce a s vlastníky předmětných pozemků byly uzavřeny kupní smlouvy v roce 
2009. Pozemky byly vykoupeny za cenu dle znaleckého posudku, tj.  240,- Kč/m2.

Odbor správy majetku souhlasí s výkupem pozemku p.č. 1024 v k.ú. Újezdec u Přerova, ale v 
současné době nejsou  na výkup předmětného pozemku finanční prostředky v rozpočtu odboru správy 
majetku.

Koordinační skupina doporučuje pozemek odkoupit, neboť se nachází pod komunikací. Dle 
projednávané změny č.1 územního plánu (jehož schválení se předpokládá v dubnu 2013) je pozemek v 
lokalitě vymezené pro plochy veřejných prostranství – veřejně přístupné plochy pro dopravu, pokud 
tyto plochy nejsou v majetku města. Na uvedeném pozemky je zřízeno předkupní právo ve prospěch 
statutárního města Přerova.

Komise pro záměry na svém zasedání dne 20.2.2003 po projednání doporučila Radě města 
Přerova schválit  záměr převodu pozemku p.č. 1024 v k.ú. Újezdec u Přerova do vlastnictví 
statutárního města Přerova. Zástupce odboru rozvoje Ing. Š. informovala o dané lokalitě - dotčená část 
pozemku navazuje na rozvojovou lokalitu - viz příloha (zpracovaná studie).

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 1024, ost. plocha v k.ú. 
Újezdec u Přerova byl schválen Radou města Přerova dne  6.3.2013.

Dle znaleckého posudku vypracovaného Jiřím Pazderou ze dne 10.4.2013 činí cena 
administrativní 68 000,- Kč a cena v místě a čase obvyklá činí 68 000,- Kč, tj. 371,60 Kč/m2. S výší 
kupní ceny byl Ing.L. vyrozuměn.

Ve svém písemném  sdělení  Ing. L.  uvádí že nesouhlasí s výší kupní ceny  371,60 Kč/m2   a 
doporučuje kupní cenu ve výši 1 350,- Kč/m2. Na této kupní ceně p. Ludva trvá a nehodlá ji měnit. 
Jako důvod  uvádí různé  výše kupních cen v podobných lokalitách .

Odbor správy majetku písemně  Ing. L. sdělil výše kupních cen, za které byly sousední 
pozemky vykoupeny. Jednalo  se o pozemek p.č. 1026 ve vlastnictví M.H. a V.S., dále pozemek p.č. 
1028 ve vlastnictví manželů S. a to ve výši 240,- Kč/m2. Dále se jednalo o pozemek p.č. 813 (po 
pozemkové úpravě nově označen pozemek jako p.č. 1040) ve vlastnictví  E.R. ve výši 185,- Kč/m2.

Rada města Přerova na své schůzi dne 20.8.2013 projednávala úplatný převod pozemku p.č. 
1024, ost. plocha v k.ú. Újezdec u Přerova ve variantním řešení:

VARIANTA I
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod  nemovitých věcí do majetku 
statutárního města  Přerova - pozemku  p.č.  1024, ost. plocha, o výměře 183 m2 v k.ú. Újezdec u 
Přerova  z vlastnictví Ing. J.L.,  a I.. M. L. za kupní cenu ve výši:



dle znaleckého posudku, cena v místě a čase obvyklá   68 000,- Kč, tj. 371,60 Kč/m2 a to za podmínky 
finančního krytí

VARIANTA II
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod  nemovitých věcí do majetku 
statutárního města  Přerova - pozemku  p.č.  1024, ost. plocha, o výměře 183 m2  v k.ú. Újezdec u 
Přerova  z vlastnictví Ing. J. L. a Ing. M. L. za kupní cenu ve výši: 
dle návrhu žadatele:   247 050,- Kč, tj. 1350,- Kč/m2 a to za podmínky finančního krytí

Rada města Přerova doporučila Zastupitelstvu města Přerova schválit Variantu I.

Zastupitelstvo města Přerova na  svém jednání dne 9.9.2013 schválilo úplatný převod pozemku za 
kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku.

Důvodem předložení této dispozice v Zastupitelstvu města Přerova je opětovná žádost  
Ing. L. o projednání úplatného převodu pozemku p.č. 1024 v k.ú. Újezdec u Přerova do 
vlastnictví statutárního města Přerova z důvodu nesouhlasu s kupní cenou.


