
Pořadové číslo: 10/4.2.2.

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 1.10.2015

Návrh pro 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 10. 
2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb
Ing. Miloslav Dohnal, Ing.
Jaroslava Štěpánová
Ivana Kozáková

Název návrhu:

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku 
p.č. 1783/2 a p.č. 1783/5 v k.ú. Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1783/2, zast. pl., označené dle geometrického 

plánu č. 6183-118/2015 jako díl "c", zast. pl., o výměře 110 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova do společného jmění manželů Ing. O*** a Ing. M*** S*** za 

kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 66.000,- Kč, tj. 600,- Kč/m2, ve znění dle přílohy 
č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.11.2015

2. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1783/2, zast. pl., označené dle geometrického 

plánu č. 6183-118/2015 jako díl "b", zast. pl., o výměře 95 m2 a části pozemku p.č. 1783/5, 
travní porost, označené dle geometrického plánu č. 6183-118/2015 jako díl "a", travní porost, 

o výměře 16 m2, vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do společného 
jmění manželů Ing. M*** a P*** K***6 za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 

66.600,-Kč, tj. 600,-Kč/m2, ve znění dle přílohy č. 1.



Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.11.2015

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

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

Záležitost -  úplatný převod částí pozemku p.č. 1783/2, p.č. 1783/5 v k.ú. Přerov dle návrhu usnesení 
bude Rada města Přerova projednávat na své schůzi dne 1.10.2015. Její usnesení bude sděleno při 
jednání ZM. 

Rada města Přerova

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

Komise pro projednávání záměrů

Komise pro projednávání záměrů na svém zasedání dne 19.2.2014 doporučila Radě města Přerova 
schválit záměr převodu.

Koordinační skupina

Koordinační skupina na svém jednání dne 13.12.2013 doporučila Radě města Přerova převod částí 
pozemků do podílového spoluvlastnictví žadatelů.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 1783/2, zast. plocha a nádvoří o celkové výměře 205 m2 se nachází mezi rodinnými 
domy v ulici Macharova. Pozemek p.č. 1783/5, trvalý travní porost tvoří přístupovou cestu k oběma 
rodinným domům. K těmto pozemkům je přístup pouze z ulice Macharova a je zabezpečen 
uzamykatelnou brankou. 

Vlastníky rodinných domů jsou manželé Ing. M*** a P*** K***(pozemek p.č. 1783/1, zast. plocha a 
nádvoří, s rod. domem č.p. 1773) a Ing. O*** a Ing. M*** S*** (pozemek p.č. 1783/4, zast. plocha a 
nádvoří, s rod. domem č.p. 105). 

Manželé S*** a K*** současně podali žádost o odprodej pozemku p.č. 1783/2 o výměře 205 m2 v 
k.ú. Přerov do podílového spoluvlastnictví. Pozemek je udržován žadateli, kteří jej hodlají užívat jako 
okrasnou zahradu. O odprodej pozemku p.č. 1783/5 nemají manželé S*** a K*** zájem. Manželé 

K*** požádali o odprodej pouze části pozemku p.č. 1783/5, o výměře 30 m2, který hodlají využít jako 
rozšíření okrasné zahrady. 

Rada města Přerova na své schůzi dne 5.3.2014 schválila záměr úplatného převodu pozemků p.č. 
1783/2 a p.č. 1783/5 v k.ú. Přerov.

Občanská veřejnost byla se záměrem seznámena zveřejněním na úřední desce Magistrátu města 
Přerova ve dnech od 10.3. 25.3.2014 a následně od 14.9. do 28.9.2015.

Vzhledem k tomu, že k pozemku p.č. 1783/5 a p.č. 1783/2 neměli žadatelé žádný právní vztah, byla s 
nimi uzavřena nájemní smlouva dne 30.4.2014. 



Nájemní vztah k pozemku p.č. 1783/2 byl sjednán do doby převodu tohoto pozemku do vlastnictví 
žadatelů. Ujednáním nájemní smlouvy byl závazek manželů S*** uhradit bezesmluvní užívání dané 
části pozemku. Manželé K*** tento pozemek neužívali.

Nájemní vztah k pozemku p.č. 1783/5 byl sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
Ujednáním nájemní smlouvy byl závazek manželů S*** a K*** uhradit bezesmluvní užívání dané 
části pozemku. 

Náklady spojené s převodem pozemků - úhrada za vyhotovení znaleckého posudku, za vyhotovení 
geometrického plánu a za vkladové řízení budou hradit kupující. Tyto náklady budou řešeny v 
ujednání kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerovem a manželi S*** a K***.

Tato dispozice byla projednána a schválena v Zastupitelstvu města Přerova dne 15.9.2014. Během 
projednávání dispozice v orgánech obce požádal odbor správy majetku o vydání souhlasu s dělením 
nebo scelováním pozemků p.č. 1783/2 a p.č. 1783/5 v k.ú. Přerov oddělení stavebního úřadu. Poté 
bylo stavebním úřadem zjištěno, že nelze vydat souhlas s dělením z důvodu nedostatečných přístupů k 
děleným pozemkům. Z tohoto důvodu odbor správy majetku vzal svou žádost zpět a stavební úřad 
zastavil řízení, usnesením č. 131/2014. Po konzultaci se stavebním úřadem bylo dohodnuto, že vydá 
souhlas s dělením, pokud bude návrh dělení zpracován tak, aby nevznikly samostatná parcelní čísla, 
ale oddělené části, které budou přisloučeny ke stávajícím pozemkům žadatelů. Vzhledem k tomu, že u 
jednoho žadatele vázly na listu vlastnictví zástavní práva, nebylo možné žádat o souhlas s dělením. Po 
výmazu zástavního práva bylo opětovně požádáno o souhlas s dělením a vypracování geometrického 
plánu. 

Poté byl objednán nový znalecký posudek, dle kterého činí cena v místě a čase obvyklá za pozemek 

p.č. 1783/2 - 600,-Kč/m2 a za pozemek p.č. 1783/5 - 600,-Kč/m2.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je tato dispozice opětovně předkládána k projednání 
orgánům obce.

Důvodem předložení této dispozice je žádost manželů S*** a K***o dořešení majetkoprávních 
vztahů k předmětným pozemkům.


