
Pořadové číslo: 24/3.3.3.

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 9.6.2014

Předloha pro 24. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16. 6. 
2014

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
OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky

Název materiálu:

Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků 
p.č. 199/9, p.č. 199/10, p.č. 199/17 a p.č. 199/18 vše v k.ú. Vinary u Přerova                                                                                               

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 199/9, ostatní plocha, o výměře 16 m2, p.č. 199/10, 

ostatní plocha, o výměře 8 m2, p.č. 199/17, ostatní plocha, o výměře 28 m2 a p.č. 199/18, 

ostatní plocha, o výměře 30 m2 vše v k.ú. Vinary u Přerova z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu Ministerstvo obrany, se sídlem Praha 6, Hradčany, 
Tychonova 1, IČ: 60162694 do majetku statutárního města Přerova, za kupní cenu v místě a 

čase obvyklou 47.560,- Kč, t.j. 580,- Kč/m2 - za podmínky zajištění finančních prostředků

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje uplatnit předkupní právo k p.č. 
199/17, p.č. 199/18 a části pozemku p.č. 199/9 vše v k.ú. Vinary u Přerova, neboť se jedná o 
pozemky, které jsou součástí místní komunikace ul. Za Humny. Z ekonomických důvodů 
doporučuje vykoupit pozemek p.č. 199/9 o celkové výměře 16 m2 celý, neboť náklady na 



vyhotovení geometrického plánu by převyšovaly kupní cenu. Dále doporučuje vykoupit i 
navazující pozemek p.č. 199/10 o výměře 8 m2, neboť je součástí veřejného prostranství –
uličního prostoru v ulici Za humny a je součástí souvislého pásu pro vybudování chodníku 
podél této komunikace. Odbor správy majetku upozorňuje, že v rozpočtu na r. 2014 nemá k 
dispozici finanční prostředky na výkup uvedených pozemků.

Odbor ekonomiky:

V rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2014 nejsou v současné době volné finanční 
prostředky, které by mohly být rezervovány k danému účelu, naopak již nyní je evidována 
řada požadavků na posílení rozpočtu. Z výše uvedeného důvodu odbor ekonomiky 
doporučuje, v případě, že je vlastnictví veškerých uvedených pozemků pro město nezbytné, 
zařadit tyto výkupy do požadavků na rozpočet roku 2015. 

Rada města Přerova:

Rada města Přerova projednala záležitost dle návrhu usnesení na 92. schůzi konané dne 
4.6.2014. O výsledku jednání Rady města Přerova  bude Zastupitelstvo města Přerova 
informováno ústně předkladatelem na zasedání.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 199/9, ostatní plocha, o výměře 16 m2, p.č. 199/10, ostatní plocha, o výměře 8 

m2, p.č. 199/17, ostatní plocha, o výměře 28 m2 a p.č. 199/18, ostatní plocha, o výměře 30 

m2 vše v k.ú. Vinary u Přerova se nachází na ulici Za humny. Pozemky p.č. 199/18, p.č. 
199/17 a část pozemku p.č. 199/9 jsou součástí místní komunikace v této ulici, zbývající část 
pozemku p.č. 199/9 a navazující pozemek p.č. 199/10 jsou součástí uličního prostoru podél 
zmíněné místní komunikace. Pozemky jsou ve vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu Ministerstvo obrany, se sídlem Praha 6, Hradčany, Tychonova 1, 
IČ: 60162694. Pozemek p.č. 199/17, p.č. 199/18 a část p.č. 199/9 jsou dotčeny předkupním 
právem pro statutární město Přerov.
Ministerstvo obrany ČR, Agentura pro nakládání s nepotřebným majetkem se obrátili na 
statutární město Přerov s žádostí o vyjádření, zda statutární město k pozemkům p.č. 199/17, 
p.č. 199/18 a p.č. 199/9 uplatní předkupní právo.
Dle ust. § 101, zák. č. 183/2006 Sb. stavební zákon je statutární město Přerov povinno zaslat 
písemně ve lhůtě 3 měsíců sdělení, zda má zájem předkupní právo využít a v případě, že má 
zájem je město povinno v odpovědi vymezit předmět koupě, uvést kupní cenu a stanovit lhůtu
pro uzavření kupní smlouvy. Zároveň musí být vlastníku nemovitosti zaslán návrh kupní 
smlouvy, včetně geometrického plánu a znalecký posudek
Přílohou žádosti bylo vyjádření odboru koncepce a strategické rozvoje, ze kterého vyplývá, že 
pozemek p.č. 199/9 je předkupním právem dotčen jen částečně a v případě uplatnění 
předkupního práva by bylo nutno vyhotovit geometrický plán. Záležitost byla předložena na 
jednání koordinační skupiny, která doporučila uplatnit předkupní právo. Z ekonomických 

důvodů doporučila jednat o výkupu pozemku p.č. 199/9 v celé výměře – 16 m2, neboť výše 
nákladů, vynaložených na vyhotovení geometrického plánu by v tomto případě převýšila 

kupní cenu. S ohledem na malou výměru sousedního pozemku p.č. 199/10 – 8 m2, který na 



p.č. 199/9 navazuje a je součástí veřejného prostranství - uličního prostoru v ulici Za humny, 
doporučila koordinační skupina vykoupit i tento pozemek. Pozemek je součástí souvislého 
pásu pro vybudování chodníku podél místní komunikace ulice Za Humny. Zamítnutí výkupu -
neuplatnění předkupního práva - by mělo za následek ztížené opravy a údržbu místní 
komunikace ve vlastnictví města a nacházejí se z části na cizím pozemku.
Dle znaleckého posudku zpracovaného znalcem JUDr. V*** D*** činí cena administrativní :

- p.č. 199/9, o výměře 16 m2 - 9.300,- Kč, tj. 581,25 Kč/m2

- p.č. 199/10, o výměře 8 m2- 4.640,- Kč, tj. 580,- Kč/m2

- p.č. 199/17, o výměře 28 m2 – 16.250,- Kč, tj. 580,35 Kč/m2

- p.č. 199/18, o výměře 30 m2 – 17.410,- Kč, tj. 580,33 Kč/m2

cena v místě a čase obvyklá 

- p.č. 199/9, o výměře 16 m2 - 9.280,- Kč, tj. 580,- Kč/m2

- p.č. 199/10, o výměře 8 m2- 4.640,- Kč, tj. 580,- Kč/m2

- p.č. 199/17, o výměře 28 m2 – 16.240,- Kč, tj. 580,- Kč/m2

- p.č. 199/18, o výměře 30 m2 – 17.400,- Kč, tj. 580,- Kč/m2

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod pozemků o 

celkové výměře 74 m2 pod komunikací v ulici Za Humny v místní části Vinary, které 
jsou dotčeny předkupním právem pro statutární město Přerov a úplatný převod 

navazujícího pozemku o výměře 8 m2, který předkupním právem dotčen není, ale ve 
skutečnosti je součástí veřejného prostranství a na pozemky dotčené předkupním 
právem navazuje.


