
Pořadové číslo: 23/4.3.3.

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 16.4.2014

Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 
2014

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

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

Název materiálu:

Úplatný převod pozemků p.č. 5307/544, p.č. 5307/548 a p.č. 5307/549 v k.ú. Přerov do 
vlastnictví statutárního města Přerova

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 5307/544 (ostatní plocha – manipulační 

plocha) o výměře 304 m2 a p.č. 5307/548 (ostatní plocha – manipulační plocha) o 

výměře 128 m2 v k.ú. Přerov z podílového spoluvlastnictví K*** F*** a S*** S*** 
(každá k id. ½), do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 
224.800,- Kč za podmínky finančního krytí.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

2. neschvaluje úplatný převod pozemku p.č. 5307/549 (ostatní plocha – sportoviště a 

rekreační plocha) o výměře 6 m2 v k.ú. Přerov z podílového spoluvlastnictví K*** 
F*** a S*** S*** (každá k id. ½), do vlastnictví statutárního města Přerova.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Koordinanční skupina:

Koordinanční skupina na svém 19. jednání konaném dne 1.11.2013 doporučila převod 
pozemků p.č. 5307/544 a p.č. 5307/548 v k.ú. Přerov, které tvoří veřejné prostranství, do 



vlastnictví statutárního města Přerova (pozn. v případě pozemku p.č. 5307/548 v k.ú. Přerov 
za podmínky, že sousední pozemky jsou rovněž ve vlastnictví statutárního města Přerova) a 
nedoporučila převod pozemku p.č. 5307/549 v k.ú. Přerov, který se nachází ve vnitrobloku 
areálu učiliště, do vlastnictví statutárního města Přerova.

Komise pro projednávání záměrů:

Komise pro projednávání záměrů přijala na svém 34. jednání konaném dne 20.11.2013 
usnesení č. UKM/34/B-1/2013, kterým doporučila Radě města Přerova podat návrh 
Zastupitelstvu městu Přerova schválit úplatný převod pozemků p.č. 5307/544 a p.č. 5307/548 
v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu dle znaleckého posudku, 
a to za podmínky finančního krytí, a současně doporučila Radě města Přerova podat návrh 
Zastupitelstvu městu Přerova neschválit úplatný převod pozemku p.č. 5307/549 v k.ú. Přerov 
do vlastnictví statutárního města Přerova.

Rada města Přerova:

Rada města Přerova přijala na své 88. schůzi konané dne 9.4.2014 usnesení č. 
3322/88/9/2014, kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v 
navrženém znění.

Důvodová zpráva:

K*** F*** a S*** S*** jsou v současné době zapsány v katastru nemovitostí na LV č. 17377 
pro k.ú. Přerov jako podíloví spoluvlastníci (každá k id. ½) pozemků p.č. 5307/544 (ostatní 

plocha – manipulační plocha) o výměře 304 m2, p.č. 5307/548 (ostatní plocha –

manipulační plocha) o výměře 128 m2 a p.č. 5307/549 (ostatní plocha – sportoviště a 

rekreační plocha) o výměře 6 m2, vše v k.ú. Přerov.
Pozemek p.č. 5307/544 v k.ú. Přerov se nachází na ul. U Hřbitova v Přerově a tvoří veřejné 
prostranství s tím, že se na tomto pozemku nachází pozemní komunikace, chodník a zeleň. 

Pozemek p.č. 5307/548 v k.ú. Přerov se nachází na ul. Kouřílkova v Přerově a tvoří veřejné 
prostranství s tím, že se na tomto pozemku nachází chodník a zeleň.

Pozemek p.č. 5307/549 v k.ú. Přerov se nachází ve vnitrobloku areálu Střední školy 
technické, Přerov, Kouřílkova 8, IČ 19013833, se sídlem Kouřílkova 8, Přerov, která je 
příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, IČ 60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 
Hodolany, Olomouc, a nachází se na něm zeleň.

Dne 23.1.2013 byla odboru správy majetku a komunálních služeb MMPr doručena žádost 
odboru koncepce a strategického rozvoje MMPr o vypořádání majetkoprávních vztahů k 
pozemku p.č. 5307/544 v k.ú. Přerov, který byl v tehdejší době zapsán v katastru nemovitostí 
ve vlastnictví neznámého vlastníka. Žádost byla odůvodněna zájmem statutárního města 
Přerova na vybudování parkoviště na ul. U Hřbitova v Přerově pro návštěvníky hřbitova v 
Přerově, přičemž stavbou parkoviště má být dotčen mj. pozemek p.č. 5307/544 v k.ú. Přerov. 
V současné době je zpracovaná projektová dokumentace a probíhá stavební řízení na 
vybudování části parkovacích míst (viz příloha č. 3).

Poté, co katastrální úřad zapsal na základě podnětu odboru správy majetku a komunálních 



služeb MMPr ze dne 28.1.2013 Š*** B*** a J*** H*** jako poslední známé vlastníky 
pozemků p.č. 5307/544, 5307/548 a 5307/549 v k.ú. Přerov, požádal odbor správy majetku a 
komunálních služeb MMPr dne 9.4.2013 příslušné okresní soudy o dodatečné projednání 
dědictví po výše jmenovaných. Na základě dodatečného projednání dědictví byly následně 
jako vlastníci předmětných pozemků zapsány K*** F*** a S*** S*** (každá k id. ½).

Jelikož bylo pravděpodobné, že v případě zaslání žádosti statutárního města Přerova K*** 
F*** a S***S*** o převod pozemku p.č. 5307/544 v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního 
města Přerova nabídnou K*** F*** a S*** S*** statutárnímu městu Přerov k převodu rovněž 
pozemky p.č. 5307/548 a 5307/549 v k.ú. Přerov (pozn. obdobný případ nastal v roce 2012, 
kdy statutární město Přerov požádalo K*** F*** a S***S*** o převod pozemků p.č. 
5307/551, 5307/553 a 5307/554 v k.ú. Přerov, které se nacházejí v areálu Mateřské školy 
Kouřilkova, a K*** F*** a S*** S*** nabídly statutárnímu městu Přerov k převodu rovněž 
pozemky p.č. 5307/456, 5307/457, 5307/458, 5307/542 a 5307/546, vše v k.ú. Přerov, které se 
nacházejí na ul. Kouřílkova v Přerově), předložil odbor správy majetku a komunálních služeb 
MMPr k projednání koordinanční skupině předlohu týkající se převodu všech výše uvedených 
pozemků do vlastnictví statutárního města Přerova. 

Koordinanční skupina na svém 19. jednání konaném dne 1.11.2013 doporučila převod 
pozemků p.č. 5307/544 a p.č. 5307/548 v k.ú. Přerov, které tvoří veřejné prostranství, do 
vlastnictví statutárního města Přerova (pozn. v případě pozemku p.č. 5307/548 v k.ú. Přerov 
za podmínky, že sousední pozemky jsou rovněž ve vlastnictví statutárního města Přerova) a 
nedoporučila převod pozemku p.č. 5307/549 v k.ú. Přerov, který se nachází ve vnitrobloku 
areálu učiliště, do vlastnictví statutárního města Přerova.

V souvislosti s podmínkou koordinanční skupiny pro převod pozemku p.č. 5307/548 v k.ú. 
Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova uvádíme, že vlastníkem sousedních pozemků 

p.č. 5307/1 (ostatní plocha - manipulační plocha) o výměře 1886 m2, p.č. 5307/458 (ostatní 

plocha – manipulační plocha) o výměře 44 m2 a p.č. 5307/547 (ostatní plocha - manipulační 

plocha) o výměře 1146 m2, vše v k.ú. Přerov, je statutární město Přerov. 

Komise pro projednávání záměrů přijala na svém 34. jednání konaném dne 20.11.2013 
usnesení č. UKM/34/B-1/2013, kterým doporučila Radě města Přerova podat návrh 
Zastupitelstvu městu Přerova schválit úplatný převod pozemků p.č. 5307/544 a p.č. 5307/548 
v k.ú. Přerov z podílového spoluvlastnictví K*** F*** a S*** S*** (každá k id. ½) do 
vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu dle znaleckého posudku, a to za 
podmínky finančního krytí, a současně doporučila Radě města Přerova podat návrh 
Zastupitelstvu městu Přerova neschválit úplatný převod pozemku p.č. 5307/549 v k.ú. Přerov 
z podílového spoluvlastnictví K*** F*** a S*** S*** (každá k id. ½) do vlastnictví 
statutárního města Přerova.

Cena pozemků p.č. 5307/544 a 5307/548 v k.ú. Přerov byla stanovena na základě znaleckého 
posudku č. 2872-13/2014, který vyhotovil znalec Ing. P*** H*** dne 10.3.2014, 
následujícím způsobem:

1. celková administrativní cena činí po zaokrouhlení 266.200,- Kč - cena pozemku p.č. 
5307/544 v k.ú. Přerov činí 196.080,- Kč a cena pozemku p.č. 5307/548 v k.ú. Přerov činí 
70.120,96 Kč,

2. celková cena v místě a čase obvyklá činí 224.800,- Kč - cena pozemku p.č. 5307/544 v k.ú. 



Přerov činí 167.200,- Kč (tj. 550,- Kč/m2) a cena pozemku p.č. 5307/548 v k.ú. Přerov činí 

57.600,- Kč (tj. 450,- Kč/m2).

Rada města Přerova přijala na své 88. schůzi konané dne 9.4.2014 usnesení č. 
3322/88/9/2014, kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v 
navrženém znění.

Na závěr uvádíme, že k pozemkům p.č. 5307/544 a 5307/548 v k.ú. Přerov je v katastru 
nemovitostí zapsáno předkupní právo ve prospěch statutárního města Přerova dle ust. § 101 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, které bylo do katastru nemovitostí zapsáno na základě opatření obecné 
povahy ze dne 4.11.2009, kterým se vydává územní plán nebo regulační plán.
Předmětem předlohy je schválení úplatného převodu pozemků p.č. 5307/544 a p.č. 
5307/548 v k.ú. Přerov z podílového spoluvlastnictví K*** F*** a S*** S*** (každá k id. 
½) do vlastnictví statutárního města Přerova a neschválení úplatného převodu pozemku 
p.č. 5307/549 v k.ú. Přerov z podílového spoluvlastnictví K*** F*** a S***S*** (každá 
k id. ½) do vlastnictví statutárního města Přerova.


