
Pořadové číslo: 8/4.2.2.

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 2.7.2015

Návrh pro 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 7. 2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb
Miloslav Dohnal, Ing.
Marcela Poláková

Název návrhu:

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 67 v 
k.ú. Žeravice.  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 67, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 29 m2 v 
k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova do společného jmění manželů A*** a 
B*** R***za kupní cenu 11.500,- Kč a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy 1.
Součástí kupní smlouvy bude ujednání o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 67 o 

výměře 29 m2 v k.ú. Přerov ve výši 25,- Kč/m2/rok, a to za období od 9.9.2014 do data 
právních účinků vkladu práva, dle kupní smlouvy uzavřené dle tohoto bodu návrhu usnesení, 
do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.9.2015

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad do katastru nemovitostí na 
základě tohoto právního jednání.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Koordinační skupina:



Koordinační skupina na 19. jednání dne 20.11.2014 neměla k převodu pozemku pod stavbou vlastníku 
této stavby námitek. 

Rada města Přerova:

Rada města Přerova projednala a schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 
pozemku p.č. 67 v k.ú. Žeravice na 6. schůzi konané dne 18.12.2014. Záměr byl zveřejněn na úřední 
desce od 22.12.2014 do 5.1.2015. Na 20. schůzi dne 11.6.2015 Rada města Přerova podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod a uzavření kupní smlouvy dle návrhu usnesení.

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb konstatuje, že vlastník stavby a vlastník pozemku pod 
touto stavbou mají dle NOZ vzájemné předkupní právo. Převodem pozemku vlastníku stavby dojde k 
majetkoprávnímu dořešení vztahu k užívanému pozemku. 

Místní výbor

Místní výbor se na své schůzi dne 5.3.2015  seznámil se žádostí o převod pozemku p.č.67, v 
k.ú.Žeravice, manželům Roháčovým   a s převodem  pozemku souhlasí.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 67, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 29 m2 v k.ú. Žeravice se nachází v 
ulici Pod Lesem, v blízkosti potoka Olešnice. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova a 
je na něm umístěna stavba garáže - dle údajů v katastru nemovitostí se jedná o stavbu neznámého 
vlastníka.
Odbor správy majetku při prověřování staveb zapsaných na LV neznámého vlastníka umístěných na 
pozemcích ve vlastnictví statutárního města Přerova zjistil, že na pozemku p.č. 67 v k.ú. Žeravice se 
nachází stavba garáže. V součinnosti s Osadním výborem Žeravice byl kontaktován pravděpodobný 
uživatel, pan B*** R***. Pan R*** na jednání dne 25.2.2014 sdělil, že garáž postavil jeho otec, který 
zemřel v r. 1993. Pan R***sdělil, že již jedná se stavebním úřadem o legalizaci stavby a připravuje 
žádost na příslušný soud na zahájení dodatečného řízení o dědictví po otci. Dne 29.10.2014 se na 
odbor správy majetku dostavili manželé A***a B*** R*** a předložili usnesení Okresního soudu v 
Přerově o dodatečném projednání dědictví po panu Z*** R***, kterým byl pan B***R*** určen jako 
dědic stavby garáže na pozemku p.č. 67 v k.ú. Žeravice. Současně požádali o odprodej pozemku pod 
garáží do společného jmění manželů.
Záležitost byla projednána na 19. jednání koordinační skupiny dne 20.11.2012, která neměla k 
převodu pozemku pod stavbou garáže vlastníku této garáže námitek. 
Rada města Přerova na 6. schůzi konané dne 18.12.2014 schválila záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod pozemku p.č. 67 v k.ú. Žeravice pod stavbou garáže. Záměr byl zveřejněn na úřední 
desce magistrátu ve lhůtě od 22.12.2014 do 5.1.2015.
Byl objednán znalecký posudek na stanovení ceny pozemku. Dle tohoto znaleckého posudku 

vyhotoveného znalcem Ing. Přemyslem Klasem činí cena zjištěná 11.670,- Kč, tj. 402,41 Kč/m2 a 

cena obvyklá 11.500,- Kč, tj. 396,55 Kč/m2. Náklady na vyhotovení tohoto posudku činily 2.500,- Kč. 
Manželé R*** souhlasili s kupní cenou ve výši ceny obvyklé – 11.500,- Kč a souhlasili rovněž s 
úhradou nákladů spojených s převodem.
Protože pozemek je užíván bez právního důvodu je součástí kupní smlouvy ujednání o úhradě za 

bezesmluvní užívání pozemku p.č. 67 o výměře 29 m2 v k.ú. Žeravice ve výši 25,- Kč/m2/rok, a to za 
období od 9.9.2014 – datum nabytí vlastnického práva ke stavbě garáže na základě usnesení 
Okresního soudu o dodatečném projednání dědictví - do data právních účinků vkladu práva dle kupní 
smlouvy uzavřené dle návrhu usnesení do katastru nemovitostí.



Z důvodu dořešení majetkoprávního vztahu k pozemku zastavěnému stavbou garáže v ulici Pod 
Lesem v místní části Žeravice, je Zastupitelstvu města Přerova předkládán návrh schválit 
úplatný převod pozemku pod stavbou.


