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2014
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komunálních služeb
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Název materiálu:

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - částí pozemků 
p.č. 453/1 a p.č. 453/3 oba v k.ú. Předmostí     

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 453/1, orná půda, dle geometrického plánu č. 

1132-92/2014 označené jako díl "b", o výměře 237 m2, a části pozemku p.č. 453/3, orná 

půda, dle geometrického plánu č. 1132-92/2014 označené jako díl "d", o výměře 223 m2, oba 
v k.ú. Předmostí z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví pana ***R*** K*** 

za kupní cenu 138.000,- Kč, t.j. 300,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Koordinační skupina:

Koordinační skupina projednala záležitost na 10. jednání dne 31.5.2013. Odbor koncepce, 
oddělení koncepce a strategického rozvoje (Ing. arch. Koryčanová) v samostatném vyjádření 
sdělil:



“..že předložený návrh dělení pozemků p.č. 453/1 a 453/3 k.ú.Popovice koresponduje  se 
zpracovanou urbanistickou studií "Přerov - Popovice" (autor: Ing.arch.Mikeška, květen 2002) 
a to tak, že navrhovaná hranice pozemků je hranicí pozemku veřejného prostranství 
(chodník,vozidlová  komunikace). Na výše uvedených pozemcích studie navrhuje umístit 
dvojdomek spojený garážemi. Tyto domky však svým rozměrem zasahují i na sousední 
pozemky p.č. 454/4 454/1, 463/3.“
Ostatní zástupci koordinační skupiny - bez připomínek.

Osadní výbor Předmostí

Osadní výbor Předmostí neměl k převodu částí pozemků dle návrhu usnesení námitek.

Komise pro záměry

Komise pro záměry na 30. zasedání dne 10.7.2013 doporučila Radě města Přerova schválit 
záměr statutárního města Přerova - úplatný převod částí pozemků p.č. 453/1 a p.č. 453/3 oba v 
k.ú. Předmostí v rozsahu dle návrhu usnesení.

Rada města Přerova:

Rada města Přerova schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný převod částí 
pozemků v rozsahu dle návrhu usnesení na 72. schůzi konané dne 31.7.2013 a opětovně na 
94. schůzi konané dne 9.7.2014.
Na své 97 schůzi konané dne 25.8.2014 podala Rada města Přerova návrh Zastupitelstvu 
města Přerova schválit úplatný převod částí pozemků v rozsahu a za podmínek dle návrhu 
usnesení.

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje převod částí pozemků v 
předloženém rozsahu. Pozemky nejsou přístupné z veřejné komunikace, přístup byl právně 
zajištěn zřízením věcného břemene - služebnosti přes sousední pozemek ve vlastnictví fyzické 
osoby. Pozemky nejsou dlouhodobě využívány a město jen vynakládá prostředky na jejich 
údržbu. Navrhovaná komunikace dle studie zastavění nezasahuje do převáděných částí. 

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 453/1, orná půda, o celkové výměře 708 m2 a pozemek p.č. 453/3, orná půda, o 

celkové výměře 588 m2 oba v k.ú. Předmostí se nachází za zástavbou rodinných domů ulice 
Popovická v místní části Přerov-Předmostí. Vlastníkem pozemků je statutární město Přerov. 

Část pozemku p.č. 453/1 o výměře 100 m2 byla v loňském roce převedena vlastníku 
sousedního pozemku p.č. 452/2 panu M*** Současně byla s panem Malíkem uzavřena 
smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti práva vstupu a vjezdu na pozemek v jeho 
vlastnictví, pro zajištění přístupu na zbývající část pozemku p.č. 453/1 v k.ú. Předmostí. 
Pozemky p.č. 453/1 a p.č. 453/3 oba v k.ú. Předmostí jsou nevyužívány a neudržovány. Dle 
územního plánu jsou pozemky určeny k funkčnímu využití bydlení rodinné.
Pan R*** K*** je vlastníkem sousedních nemovitostí - pozemku p.č. 453/4 a pozemku p.č. 
st. 462 s domem č.p. 414 v k.ú. Předmostí a v minulosti žádal Magistrát města Přerova o 
odprodej uvedených pozemků. Pan K*** uváděl, že by pozemky využil k rozšíření své 



zahrady u rodinného domu, kde bydlí se svou rodinou a otcem. Zastupitelstvo města Přerova 
na 8. zasedání dne 31.10.2013 neschválilo záměr převodu pozemků z důvodu plánované 
investiční akce dle urbanistické studie zástavby území. Dle této studie, jejíž zpracování zadal 
odbor rozvoje v r. 2002, a která řeší výstavbu rodinných domů a souvisejících komunikací v 
lokalitě, jsou pozemky p.č. 453/1 a p.č. 453/3 dotčeny stavbou rodinného domu a obslužné 
komunikace. 
Pan K*** v loňském roce požádal o odprodej částí obou pozemků po hranici plánovaného 
veřejného prostranství, jehož součástí bude komunikace, chodníky a veřejná zeleň. Jedná se o 

části pozemku p.č. 453/1, orná půda, o výměře cca 260 m2 a p.č. 453/3, orná půda, o výměře 

cca 240 m2.
Na 30. zasedání Komise pro záměry dne 10.7.2013 byla záležitost předložena variantně - ve 
VARIANTĚ I. doporučit Radě města Přerova schválit záměr převodu částí pozemků, ve 
VARIANTĚ II. doporučit Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova 
neschválit záměr převodu částí pozemků. Komise na tomto jednání doporučila Radě města 
Přerova dle VARIANTY I. schválit záměr převodu částí pozemků. Rada města Přerova na 72. 
schůzi konané dne 31.7.2013 tento záměr města schválila. Záměr převodu částí pozemků byl 
zveřejněn na úřední desce od 2.8 do 19.8.2013. 
Panu K*** byly zaslány formuláře souhlas s úhradou nákladů a čestné prohlášení -
bezdlužnost. Pan K*** tyto formuláře doručil na odbor správy majetku až v prosinci 2013 a 

požádal o možnost vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny za 1 m2 pozemků tak, 
aby mu nevznikly zbytečné náklady za vyhotovení geometrického plánu v případě, že by z 
důvodu výše kupní ceny ustoupil od záměru koupě pozemku. 
Bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku. Dle tohoto znaleckého posudku ze dne 

23.4.2014 zpracovaného znalcem Stanislavem Sedláčkem činí cena administrativní 1 m2

pozemku p.č. 453/1 i p.č. 453/3 shodně 263,16 Kč/m2. Cena v místě a čase obvyklá byla 

znalcem stanovena u obou pozemků shodně ve výši 300,- Kč/m2. Pan Kopec byl seznámen se 

znaleckým posudkem a souhlasil s kupní cenou ve výši ceny obvyklé t.j. 300,- Kč/m2. 
Geometrickým plánem č. 1132-92/2014 byl z pozemku p.č. 453/1 oddělen díl "b" o výměře 

237 m2 a z pozemku p.č. 453/3 díl "d" o výměře 223 m2. Díly "b" a "d" o celkové výměře 

460 m2 budou předmětem převodu. Kupní cena bude činit celkem 138.000,- Kč. 
Vzhledem k tomu, že od sejmutí zveřejněného záměru převodu předmětných částí pozemků 
uplynula lhůta delší jak 6 měsíců, byl, v souladu s "Metodickým doporučením k činnosti 
územních samosprávných celků" vydaným Odborem dozoru a kontroly veřejné správy 
Ministerstva vnitra ČR, předložen záměr převodu opětovně ke schválení na 94. schůzi Rady 
města Přerova dne 9.7.2014. Tento záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 11.7. do 
25.7.2014. 
Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod částí pozemků za 
zahradami rodinných domů v ulici Popovická v místní části Předmostí vlastníku 
sousední nemovitosti.


