
Pořadové číslo: 12/4.3.2.

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 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 vlastnictví statutárního města Přerova – pozemek  
p.č. 6850/1 v k.ú. Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 6850/1, vodní plocha, v k.ú. Přerov, označený dle geometrického plánu č. 6147-

63/2015 jako pozemek p.č. 6850/6, vodní tok, o výměře 23 m2, v k.ú. Přerov ze 
spoluvlastnictví D*** K***5 a I*** D***, do vlastnictví statutárního města Přerova za 

dohodnutou kupní cenu ve výši 20 000,- Kč , tj. 869,60 Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy ve 
znění 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 převod dle návrhu 
usnesení. 



Rada města Přerova na své schůzi dne 25.8.2014  schválila záměr převodu části pozemku p.č.  6850/1 
do vlastnictví statutárního města Přerova. 

Odbor koncepce a strategického rozvoje

Oddělení územního plánování, Odboru koncepce a strategického rozvoje doporučuje  schválit výkup 
části pozemku p.č. 6850/1  dle návrhu usnesení z důvodu dořešení majetkoprávního vztahu k 
pozemku, který je dotčen záměrem připravované úpravy chodníku a cyklostezky Velká Dlážka. Dle 
sdělení se má jednat o část pozemku p.č. 6850/1 o výměře 23 m2. 

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 6850/1, vodní plocha, celkové výměře 9215 m2, v k.ú. Přerov tvoří koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené po celé délce ulice Na Hrázi.

V roce 2008 byla odborem rozvoje, oddělením investic zpracována projektová dokumentace pro 
územní řízení "Chodník a cyklostezka Velká Dlážka v Přerova". Navrhovaná stavba řeší stavební 
úpravy veřejných ploch a chodníků včetně cyklistické stezky na ulici Velká Dlážka. Jedná se o plochy 
po pravé straně ve směru od okružní křižovatky Velká Dlážka - nábřeží R. Lukaštíka až ke křižovatce 
Velká Dlážka - Lipnická. Vybudováním dlážděného chodníku a cyklostezky dojde ke zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu. Po realizaci stavby dojde k trvalému záboru pozemku p.č. 6850/1 o 

výměře cca 23 m2. Tento pozemek je ve spoluvlastnictví fyzických osob - D*** K*** a I*** D***. 

V roce 2008 byl Radou města Přerova schválen záměr převodu části pozemku p.č. 6850/1 do 
vlastnictví statutárního města Přerova. P.K*** a p.D*** byli s touto skutečností písemně seznámeni a 
rovněž osloveni s nabídkou na výkup části jejich pozemku do vlastnictví statutární města Přerova. 
Vzhledem k tomu, že na nabídku StMPr ani po urgencích nereagovali, zůstala tato záležitost 
nedořešena.

Vzhledem k tomu, že tato část pozemku je nutná pro výstavbu cyklostezky, byla tato dispozice 
předložena jako záměr převodu opětovně v Radě města Přerova a poté byli vlastníci pozemku p.č. 
6850/1 v k.ú. Přerov opětovně osloveni ze strany odboru správy majetku, aby se vyjádřili k úplatnému 
převodu předmětné části pozemku. Vlastníci pozemku s nabídkou výkupu souhlasili za podmínky, že 
výše kupní ceny bude činit 10.000,- Kč pro každého spoluvlastníka, tj. celkem 20.000,- Kč. 

Dle znaleckého posudku vypracovaného JUDr. Dočkalíkem ze dne 31.8.2015 činí cena administrativní 

pozemku 3.170,- Kč, tj. 137,80 Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá činí 4.600,- Kč, tj. 200,- Kč/m2. 

Náklady spojené s převodem části pozemku p.č. 6850/1 v k.ú. Přerov budou hrazeny StPMr.

Pro informaci odbor správy majetku uvádí, že StMPr převádí nemovitosti do svého vlastnictví za cenu 
v místě a čase obvyklou, ale v tomto případě se jedná o převod za dohodnutou kupní cenu, které je 
vyšší jak cena v místě a čase obvyklá (o částku 15.400,-Kč). Důvodem je skutečnost, že se jedná o 
důležitou dopravní stavbu, která je ve veřejném zájmu a povinností obce je pečovat o kvalitu životního 
prostředí občanů obce. 

Na základě požadavku odboru strategického rozvoje, že po případném dořešení 
majetkoprávních vztahů k předmětné části pozemku, by statutární město Přerov mohlo 
předložit žádost o poskytnutí dotace na stavbu cyklostezky ze strany Státního fondu dopravní 
infrastruktury, odbor správy majetku opětovně předkládá Radě města Přerova k projednání 
úplatný převod části pozemku p.č. 6850/1 do vlastnictví statutárního města Přerova.


