
Pořadové číslo: 10/4.3.1

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.
Marie Doušková

Název návrhu:

Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 1885/10, 
a p.č. 1885/11 v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 schvaluje účast statutárního města Přerova na veřejné dražbě, která byla nařízena usnesením 
– dražební vyhláškou vydanou Exekutorským úřadem ve Zlíně, se sídlem Zlín, 2. května 
2384 – soudním exekutorem JUDr. Matrin Růžička, dne 14.8.2015 pod č.j. 164 EX 7462/10-
114, jejímž předmětem bude dražba spoluvlastnického podílu id. 1/2 na pozemcích 

p.č.1885/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 69 m2, p.č. 1885/11, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, o výměře 109 m2, vše v k.ú. Přerov.

2 schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/2 na pozemcích p.č.1885/10, ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 69 m2, p.č. 1885/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, o 

výměře 109 m2, vše v k.ú. Přerov, statutárním městem Přerov příklepem ve veřejné dražbě 
dle bodu 1. usnesení s tím, že maximální výše podání, která může být statutárním městem 
Přerov ve veřejné dražbě učiněna, se stanoví na 27 000,- Kč.

3 pověřuje Ing. Miloslava Dohnala, vedoucího majetkoprávního oddělení odboru správy 
majetku a komunálních služeb MMPr, zastupováním statutárního města Přerova při veřejné 
dražbě dle bodu 1. usnesení a ke všem činnostem s tím spojeným

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova



Stanovisko Rady města Přerova bude sděleno předkladatelem v den konání Zastupitelstva města 
Přerova.

Důvodová zpráva:

Pozemky p.č. 1885/10 a p.č. 1885/11, vše ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přerov se nachází 
na ul. 9. května. Pozemek je ve spoluvlastnictví ***, na jehož spoluvlastnický podíl byla nařízena 
dražba.
Dne 24.11.2010 vydal Okresní soud v Přerově usnesení č.j. 32 EXE 2054/2010-12 kterým nařídil 
exekuci na majetek povinného *** k uspokojení pohledávek. 
Dne 14.8.2015 Exekuční úřad ve Zlíně, soudní exekutor JUDr. Martin Růžička rozhodl o vyhlášení 
elektronické dražby, která byla stanovena na 14.10.2015 od 9.00 do 11.00 hod. Pravidla pro konaní 
dražby jsou zveřejněna na portálu adresa www.exdražby.cz.

Elektronická dražba se bude konat prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu 
www.exdrazby.cz s tím, že čas dražby je stanoven na 14.10.2015 od 9.00 do 11:00 hodin (od tohoto 
okamžiku mohou dražitelé činit podání) a předpokládaný čas ukončení dražby je stanoven na 
14.10.2015 v 11:00 hodin. 
Dražební vyhláškou byla určena výsledná cena předmětu dražby na 27 000,- Kč (cena byla stanovena 
znaleckým posudkem, který vyhotovila znalecká společnost s.r.o., Palackého 715/15, Praha 1 - Nové 
Město, jako cenu v místě a čase obvyklou), výše nejnižšího podání a činí 18 000,- Kč (za cenu 1/2 
předmětu dražby). Výše dražební jistoty, kterou je třeba uhradit před zahájením dražebního jednání, 
byla stanovena dražební vyhláškou na 8.000,- Kč. Tato jistota bude po nabytí právní moci dražby v 
případě vydražení nemovitosti započtena do kupní ceny, jinak bude vrácena zpět statutárnímu městu 
Přerov.

Podle dražební vyhlášky se vydražitel stane vlastníkem vydražených nemovitostí, nabude-li usnesení o 
příklepu právní moci a zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu.

Pro úplnost dodáváme, že pozemky p.č. 1885/10 a p.č. 1885/11 v k.ú. Přerov jsou v současné době 
zatíženy zástavním právem k zajištění pohledávek. Pozemek je rovněž dotčen předkupním právem 
podle § 101 zák.č. 183/2006 Sb. stavebního zákona. Zástavní právo v případě vydražení nemovitostí 
bude k danému podílu po dražbě vymazáno.

Předmětem předlohy je nabytí vlastnického práva k id. p.č. 1885/10 a p.č. 1885/11 v k.ú. Přerov 
statutárním městem Přerov, a to udělením příklepu ve veřejné dražbě.


