
Pořadové číslo: 13/4.3.1.

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 7.1.2016

Návrh pro 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 1. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

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

Název návrhu:

Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov - pozemku p.č. 1024 v 
k.ú. Újezdec u Přerova.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 1024, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 183 

m2, v k.ú. Újezdec u Přerova, do vlastnictví statutárního města Přerova ze spoluvlastnictví 

Ing. M*** L***a Ing. J*** L***, za kupní cenu ve výši 73.200,-Kč, tj. 400,-Kč/m2 (dle 
znaleckého posudku) a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.1.2016

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 7.1.2016 podala návrh ZM schválit úplatný převod pozemku 
dle návrhu usnesení. 

Rada města Přerova na své schůzi dne 25.6.2015 usnesením č. 537/21/7/2015 schválila záměr StMPr -
úplatný převod pozemku p.č. 1024.



Komise pro záměry

Komise pro záměry na zasedání dne 25.3.2015 doporučila RM schválit záměr převodu.

Koordinační skupina

Koordinační skupina na svém jednání dne 6.2.2015 doporučila převést pozemek do majetku StMPr. 
Jedná se o pozemek dotčený komunikací, dle územního plánu je určen v plochách vymezených jako 
plochy veřejných prostranství pro dopravu. 

Výbor pro místní část Újezdec

Místní výbor Újezdec pro projednání záležitosti nemá připomínek k výkupu pozemku do vlastnictví 
StMPr. 

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 1024, ost. plocha, ost. komunikace je situován po levé straně při vjezdu do zastavěné 
části obce Újezdec.

Na odbor správy majetku se obrátili spoluvlastníci, Ing. M*** L*** a Ing. J***L***, (1/2), se žádostí 

o výkup jejich pozemku p.č.1024, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 183 m2, v k.ú. Újezdec u 
Přerova do vlastnictví statutárního města Přerova.

Na pozemcích p.č. 1028, p.č. 1026 a p.č. 1024 byla v minulosti zbudována místní komunikace bez 
souhlasu vlastníků. Na základě dřívějších žádostí vlastníků pozemků p.č. 1028 a p.č. 1026 o výkup 
uvedených pozemků do vlastnictví statutárního města Přerova byly tyto žádosti projednány v orgánech 
obce a s vlastníky předmětných pozemků byly uzavřeny kupní smlouvy v roce 2009. Pozemky byly 

vykoupeny za cenu dle znaleckého posudku t.j. 240,- Kč/m2.

Převod uvedeného pozemku byl opakovaně projednáván v orgánech obce již v roce 2013, kdy se 

převod nezrealizoval z důvodu nesouhlasu pana L*** s kupní cenou ve výši 371,60 Kč/m2 (cena dle 

znaleckého posudku). Pan L*** požadoval kupní cenu ve výši 1 350,- Kč/m2.

Koordinační skupina na svém jednání dne 6.2.2015 doporučila převést pozemek do majetku 
statutárního města Přerova. Jedná se o pozemek dotčený komunikací, dle územního plánu je určen v 
plochách vymezených jako plochy veřejných prostranství pro dopravu.

Místní výbor Újezdec pro projednání nemá připomínek k výkupu pozemku p.č. 1024 do majetku 
statutárního města Přerov.

Komise pro projednávání záměrů na svém zasedání dne 25.3.2015 doporučila Radě města Přerova 
schválit záměr převodu dle návrhu usnesení.

Rada města Přerova na své schůzi dne 9.4.2015 usnesením č. 370/14/7/2015 nepřijala usnesení 
schválit záměr StMPr - úplatný převod pozemku p.č. 1024 do vlastnictví StMPr. 

Odbor správy majetku nechal vypracovat aktualizaci znaleckého posudku, dle kterého činí cena v 

místě a čase obvyklá 400,-Kč/m2, tj. celkem 73.200,-Kč.

Záležitost byla opětovně projednána v RM, která na své schůzi dne 25.6.2015 usnesením č. 
537/21/7/2015 schválila záměr StMPr - úplatný převod pozemku p.č. 1024 do vlastnictví StMPr. 



Cena v místě a čase obvyklá ve výši 400,-Kč/m2 byla žadatelům sdělena.

Ve svém vyjádření uvedli, že StMPr využilo jejich pozemek ke stavebním účelům a z toho důvodu
stále trvají na tom, aby byl pozemek vykoupen za cenu stavebního pozemku a s cenou dle ZP 
nesouhlasí. 

Vzhledem k tomu, že vlastníci pozemku p.č. 1024 stále nesouhlasili se zjištěnou cenou dle ZP a trvali 
na úhradě pozemku jako pozemku stavebního a nebylo tudíž možné celou záležitost dořešit, předložil 
odbor správy majetku materiál na RM dne 12.11.2015, která projednávala záležitost jako schválení 
záměru StMPr - nájem předmětného pozemku. Materiál byl z jednání stažen. 

Odbor správy majetku měl zájem danou záležitost dořešit uzavřením nájemní smlouvy mezi StMPr a 
vlastníky pozemku. 

Dne 8.12.2015 se dostavil na odbor správy majetku Ing. L*** M*** s tím, že s kupní cenou dle 

znaleckého posudku ve výši 400,-Kč/m2 souhlasí. 

Pro informaci odbor správy majetku uvádí, že výkup pozemku bude hrazen z finančních prostředků 
odboru správy majetku. 

Předložením této dispozice je dořešení majetkoprávního vztahu k pozemku p.č. 1024 v k.ú. 
Újezdec u Přerova mezi Ing. L*** a StMPr.


