
Pořadové číslo: 25/3.2.10

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. PAVEL GALA, vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
RNDr. PAVEL JULIŠ, vedoucí odboru stavebního úřadu a životního 
prostředí
Ing. MILOSLAV DOHNAL, vedoucí oddělení majetkoprávní
Mgr. MIROSLAVA ŠVÁSTOVÁ, vedoucí oddělení ochrany životního 
prostředí a památkové péče
Ing. FRANTIŠEK ZLÁMAL, vedoucí oddělení koncepce a rozvoje města
MARIE DOUŠKOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerov pozemku  p.č. 5003 a části 
pozemku p.č. 328,  oba   v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov – části 

pozemku p.č. 5003, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 13 m2 a části pozemku p.č. 

328, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 83 m2 oba v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu 
č. 5981-82/2014 označené jako nově vzniklý pozemek p.č. 328/2, ostatní plocha, jiná plocha, 

o výměře 96 m2 v k.ú. Přerov, do vlastnictví ***za cenu v čase a místě obvyklou 115 200,-
Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Komise pro záměry



Komise pro záměry  na svém jednání dne 4.6.2014 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
neschválit záměr statutárního města Přerova převod  části pozemku p.č. 5003 a p.č. 328 v k.ú. 
Přerov.

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své 92. schůzi dne 4.6. 2014 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova.

Rada města Přerova na své 97 schůzi  dne 25.8.2014 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit úplatný převod dle návrhu usnesení.

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova schválilo záměr statutárního města Přerova -úplatný převod 
pozemku p.č. 5003, ostatní plocha,  o výměře  134 m2 a části pozemku p.č. 328, zastavěná 
plocha, o výměře 50 m2 v k.ú. Přerov.

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Pozemek p.č. 5003 a částečně i p.č. 328 je historicky pozůstatkem komunikace ulice 
Spálenec, která sloužila jako veřejný přístup k tehdejší uliční zástavbě a dodnes je veřejně 
přístupná s potenciálem tvořit propojení ulice Na Marku s terasami mezi hradbami. Podmínky 
převodu, resp. pronájmu, těchto pozemků musí umožnit plánovanou obnovu hradeb, včetně 
jejich pravidelné údržby, a vybudování případného komunikačního propojení s terasami. 

Odbor koncepce a strategického rozvoje

Odbor koncepce a strategického rozvoje doporučuje schválit usnesení v navržené podobě za 
podmínek uvedených v důvodové zprávě.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 5003, ostatní plocha, ostatní komunikace se nachází Na Marku a pozemek p.č. 
327/1, zahrada se nachází na ul. Spálenec.
Manželé ***zaslali na odbor správy majetku a komunálních služeb žádost na odkoupení části 
pozemku p.č. 328, zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 5003, ostatní plocha, ostatní
komunikace oba v k.ú. Přerov. Ve své žádosti uvádí, že tyto pozemky sousedí s 
rekonstruovaným objektem v jejich vlastnictví. Vzhledem ke konfiguraci terénu, 
hydrogeologickým poměrům a hlavně nevyřešeném odvodu srážkových vod, při kterých 
dochází k průsakům srážkové vody do objektu, žádají manželé Kolářovi o převod výše 
uvedených pozemků, které by chtěly využívat jako přístup do rekonstruovaného bytu ze 
strany od hradeb a dále jako odstavné stání.

Rada města Přerova na své 92 schůzi dne 4.6.2014 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 5003, ostatní 
plocha, ostatní komunikace a části pozemku p.č. 328, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Přerov.
Zastupitelstvo města Přerova po projednání na svém 24. zasedání dne 16.6.2014 usnesením č. 



1092/24/3/2014 schválilo záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 
5003 a části pozemku p.č. 328 oba v k.ú. Přerov.

Koordinační skupina dne 11.7.2014 opětovně posoudila žádost manželů *** Oddělení 
koncepce a strategického rozvoje ( ***) upřesnil návrh řešení dle předložené situace. S 
navrhovaným řešením převodu a nájmu žadatelé souhlasí. Část pozemku ( označená červeně) 
by se převedla a na další část pozemku (označenou žlutě) by se uzavřela nájemní smlouva na 
základě, které by bylo možno pozemek oplotit, opatřit branou, a tato by se v nočních hodinách 
zamykala. Za účelem přístupu k hradbám pro veřejnost, by tato pronajatá část pozemku v 
denních hodinách byla zpřístupěna. 
Do doby převodu bude na obě části uzavřena nájemní smlouva.

Dne 17.7.2014 zaslali manželé ***návrh změny žádosti na odkoupení části pozemku p.č. 
5003 a p.č. 328 v k.ú. Přerov. Ve své žádosti uvádí, že navrhují nové řešení, převod části 

pozemku p.č. 328, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 83 m2 díl "a", a části p.č. 5003 díl 

"b", o výměře 13 m2 v k.ú. Přerov a nájem části pozemku p.č. 5003, ostatní plocha, o výměře 

cca 120 m2 a části pozemku p.č. 328, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 40 m2 v k.ú. 
Přerov. Dle vnitřní směrnice 7/09, pravidla pro postup rozhodování Rady města Přerova a 

Zastupitelstva Města Přerova, je výše nájemného pro ostatní pozemky 25,- Kč/m2/rok, tj. 
4000,- Kč. V průběhu přípravy podkladů obdržel odbor správy majetku města a komunálních 
služeb sdělení, ve kterém žadatel navrhuje nájem výši ve výši 1000,- Kč/rok a to z důvodu, že 
pronajatou část pozemku žadatelé upraví na své náklady a zpřístupní v denních hodinách od 
8.00 do 18.00 hodin pro veřejnost.
Záměr statuárního města Přerov nájem a převod části pozemku p.č. 5003, ostatní plocha, 
ostatní komunikace a části pozemku p.č. 328, zastavěná plocha a nádvoří, oba v k.ú. Přerov 
byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova od 8.8.2014 do 22.8.2014.

Cena obvyklá stanovena dle znaleckého posudku č. 96/2014 ze dne 8.8.2014 znalce Jiřího 
Pazdery činí 115 200,- Kč, cena administrativní činí 86 110,-Kč.

Důvodem projednání této dispozice v orgánech obce je žádost manželů *** o převod a 
nájem pozemku p.č. 5003 a části p.č. 328 v k.ú. Přerov.


