
Pořadové číslo: 25/3.2.7.

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 5.9.2014

Předloha pro 25. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 9. 
2014

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb
Ing. MILOSLAV DOHNAL, vedoucí oddělení majetkoprávní
JAROSLAVA ŠTĚPÁNOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  - pozemku p.č. 
4514/2, části pozemků p.č. 4516 a p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 4514/2, zahrada, o výměře 71 m2, části pozemku 
p.č. 4516, ost. plocha a části pozemku p.č. 4394/1, ost plocha, označené dle geometrického 

plánu č. 5950-66/2014 jako pozemek p.č. 4516/2, ost. plocha, o výměře 73 m2 , vše v k.ú. 
Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví V*** P***, IČ 73774855 za 

kupní cenu ve výši 115 200,- Kč, tj. 800,- Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova  projednala záležitost převodu na své  97. schůzi dne 25.8.2014. a podala 
návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit převod dle návrhu usnesení. 

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova schválila záměr úplatného převodu na své 86. schůzi dne 5.3.2014.



Stanovisko Komise pro záměry:

Komise pro projednávání záměrů na svém zasedání dne 18.12.2013 doporučila Radě města 
Přerova schválit záměr převodu. 

Stanovisko koordinační skupiny:

Koordinační skupina na svém jednání dne 29.11.2013 konstatovala, že pro uvažovaný záměr 
je možno využít pouze pozemek p.č. 4514/2, zahrada a část pozemku p.č. 4516, ost. plocha, 
oba v k.ú. Přerov. Požadovaná část pozemku p.č. 4394/1, ost. plocha je dle územního plánu v 
návrhových plochách veřejně přístupných prostranství pro dopravu a není možno ji pro 
požadovaný účel využít. Převod tohoto pozemku koordinační skupina nedoporučuje.

Na opětovném jednání koordinační skupiny dne 13.12.2013  byl projednán převod pouze části 
pozemku p.č. 4394/1 o výměře cca 30 m2, který se nachází mezi pozemky p.č. 4516 a p.č. 
4394/1. Část tohoto pozemku je také dle územního plánu  možno zastavět. Vzhledem k tomu, 
že žadatelka přesně nespecifikovala svůj investiční záměr, koordinační skupina upozorňuje, 
že není možno ověřit, zda   záměr žadatelky  bude možno na  p.č. 4514/2 a, části p.č. 4516 a 
části p.č. 4394/1, které navazují na pozemek cyklostezky  a  současně tvoří  veřejnou zeleň, 
realizovat. 

Stanovisko odboru správy majetku:

Oddělení majetkoprávní doporučuje úplatný převod dle  návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemky uvedené v návrhu usnesení se nachází v ulici Seifertova v blízkosti fotbalového 
hřiště.
Sousední pozemky p.č. 4512, zast. plocha a nádvoří, p.č. 4513, ost. plocha a p.č. 4519/6, ost. 
plocha, jsou ve vlastnictví P*** P*** bytem ***, P*** R***, *** a P*** V*** kteří zde 
provozují opravy silničních vozidel. Pozemek p.č. 4519/9, ost. plocha a p.č. 4519/4, orná půda 
jsou ve vlastnictví V. P***. 
Mezi statutárním městem Přerovem a paní P***byla dne 12.11.2013 uzavřena směnná 
smlouva. Předmětem smlouvy bylo převedení části pozemku p.č. 4519/2, ost. plocha, 

označené v geometrickém plánu jako pozemek p.č. 4519/11, ost. plocha, o výměře 251 m2, v 
k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova a převedení části pozemku p.č. 4519/4, 
orná půda, označené geometrickým plánem jako pozemek p.č. 4519/12, orná půda, o výměře 

8 m2, z vlastnictví paní P***

Paní P*** požádala odbor správy majetku o odprodej části pozemku p.č. 4516, ost. plocha, o 

výměře 50 m2 , části pozemku p.č. 4394/1, ost. plocha, o výměře cca 130 m2 a pozemku p.č. 

4514/2, zahrada, o výměře 71 m2 , vše v k.ú. Přerov. Jako důvod uvedla, že části 
předmětných pozemků sousedí s jejich pozemky a navazují na jejich provozovnu. S ohledem 
na dlouhodobě se zvyšující rozsah služeb a počet vozidel jejich provozovny, plánují její 
rozšíření a odprodej výše uvedených částí pozemků p.č. 4394/1 a p.č. 4516 a pozemku p.č. 
4514/2 by jejich záměr usnadnil. S rozšířením jejich provozovny souvisí i zřízení nových 
pracovních míst.



Komise pro projednávání záměrů na svém zasedání dne 18.12.2013 doporučila odboru správy 
majetku jednat se žadatelkou o rozsahu převáděných nemovitostí. Paní P***byla písemně 
seznámena s předloženým rozsahem pozemků navržených k prodeji a s navrhovaným řešením 
souhlasila.
Rada města Přerova na své schůzi dne 5.3.2014 schválila záměr úplatného převodu.
Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena zveřejněním na úřední desce Magistrátu 
města Přerova ve dnech od 10.3.2014 do 25.3.2014.
Dle znaleckého posudku vypracovaného D.Hosem ze dne 18.8.2014 cena administrativní za 

pozemek p.č. 4514/2 činí 12 328,- Kč, tj. 173,60 Kč/m2, cena v místě a čase obvyklá činí 56 

800,- Kč, tj. 800,- Kč/m2, cena administrativní za pozemek p.č. 4516/2 činí 12 675,- Kč, tj. 

173,60 Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá činí 58 400,- Kč, t.j. 800,- Kč/m2. Kupní cena v 
místě a čase obvyklá činí celkem 115 200,- Kč.

Náklady spojené s převodem pozemků - úhrada faktury za znalecký posudek a geometrický 
plán a vkladové řízení bude hradit kupující. Tyto náklady budou řešeny v ujednání kupní 
smlouvy mezi statutárním městem Přerovem a paní P***.

Důvodem projednání této dispozice v Zastupitelstvu města Přerova je odprodej 
pozemků uvedených v návrhu usnesení z vlastnictví statutárního města Přerova za 
účelem rozšíření provozovny, která je ve vlastnictví P. P***, R. P*** a V. P*** a 
nachází se mezi ulicemi Seifertova a Kopaniny v blízkosti fotbalového hřiště.


