
Pořadové číslo: 12/4.3.1.

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 7.12.2015

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 12. 
2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb

Název návrhu:

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města  Přerova - části 
pozemku p.č. 560, ost. plocha , v k.ú. Lověšice u Přerova.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 560, označené dle geometrického plánu č. 420-99/2015, jako část „a“, o výměře 

0,30 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova ve spoluvlastnictví K***B***, Le***B*** a L***B*** 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 1000,- Kč a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2015

2. pověřuje náměstka primátora, Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na 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

Rada města Přerova na své schůzi dne 26.11.2015 podala návrh ZM schválit úplatný převod části 
pozemku p.č. 560 do vlastnictví StMPr dle návrhu usnesení. 

Rada města Přerova na své schůzi dne 25.6.2015 schválila záměr StMPr - úplatný převod části 
pozemku. 



Komise pro záměry

Komise pro projednávání záměrů na svém zasedání dne 22.4.2015 doporučila Radě města Přerova 
schválit záměr StMPr - převod části pozemku do vlastnictví StMPr.

Koordinační skupina

Koordinační skupina na svém jednání dne 6.2.2015 doporučila předmětnou část pozemku vykoupit pro 
stavbu chodníku. 

Místní výbor Lověšice

Místní výbor Lověšice po projednání  souhlasí s výkupem části pozemku p.č. 560 v k.ú. Lověšice u 
Přerova do vlastnictví statutárního města Přerova pro stavbu nového chodníku. 

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 560, ost. plocha, o celkové výměře 90 m2 je situován v ul. Družstevní v místní části 
Lověšice. Pozemek je 1/3 ve spoluvlastnictví K*** B***, Le*** B*** a L*** B***. 

V rámci připravované stavební realizace nového chodníku v místní části Lověšice bude dotčena i část 

pozemku p.č. 560, o výměře 0,5 m2, která je ve spoluvlastnictví K***, L*** a L***.
Vlastníci byli osloveni odborem správy majetku s nabídkou výkupu části tohoto pozemku za kupní 
cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou dle znaleckého posudku. Dále jim bylo sděleno, že náklady 
spojené s převodem (vyhotovení geometrického plánu, znaleckého posudku a vkladové řízení) uhradí 
statutární město Přerov. Na tuto nabídku spoluvlastníci nereagovali. Následně odbor správy majetku 
opětovně oslovil spoluvlastníky pozemku p.č. 560 v k.ú. Lověšice u Přerova s nabídkou výkupu části 
pozemku za dohodnutou kupní cenu 1000,- Kč. S touto výší úhrady kupní ceny spoluvlastníci 
souhlasili.

Vzhledem k tomu, že náklady na vyhotovení znaleckého posudku, by byly vyšší než stanovená kupní 
cena v místě a čase obvyklá, z toho důvodu odbor správy majetku v rámci účelnosti nezadal 
vyhotovení znaleckého posudku. 

Pro informaci uvádíme, že tato dispozice byla již v orgánech obce projednávána jako výkup části 
pozemku p.č. 38, který byl ve vlastnictví K*** B***. Vzhledem k tomu, že p. B***zemřel byl dle 
výpisu z katastru nemovitostí proveden zápis dne 26.1.2015 – vypořádání dědictví po p. B*** a 

vlastníky pozemku p.č. 38 – nově označeného jako pozemek p.č. 560, ost. plocha, o výměře 90 m2 se 
staly K***, L*** a L***B***.

Důvodem projednání této dispozice v Radě města Přerova je záměr výkupu části pozemku p.č. 
560 do vlastnictví statutárního města Přerova z vlastnictví fyzických osob za účelem vybudování 
nového chodníku a rovněž změna vlastníka pozemku a přečíslování pozemku.


