
Pořadové číslo: 16/3.1.1.

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 11.4.2016

Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 4. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru

Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova, pozemku p.č.  590/9 v k.ú. Předmostí.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku 590/9, ost. plocha, o 

výměře 49 m2, v k.ú. Předmostí.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku 590/9, ost. plocha, o výměře 49 m2, v k.ú. Předmostí.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb nemá v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky pro 
výkup tohoto pozemku.   

Koordinační skupina

Koordinační skupina žádost projednala dne 22.1.2016 a vyslovila souhlas s převodem. Dále 
doporučila jednat s vlastníky sousedních pozemků v uličním prostoru o jejich odkoupení.

Místní výbor Předmostí

Místní výbor Předmostí vyjádřením ze dne 10.2.2016  doporučuje vykoupení pozemku  p.č. 590/9,  v 
k.ú. Předmostí.



Komise pro záměry

Komise pro záměry projednala žádost dne 24.2.2016 a neusnesla se. Navrhla provést výkupy 
sousedních pozemků v uličním prostoru.

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své schůzi dne 3.3.2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
záměr statutárního města Přerova – převod pozemku dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 590/9 se nachází v ul. Tyršova v Předmostí, a je ve vlastnictví M*** P***, bytem *** –
podíl id. ½ a M*** P***, bytem *** - podíl id. ½, kteří ho nabídli k úplatnému převodu statutárnímu 
městu Přerovu. Nabídku zdůvodňují následovně. Původně byl nabízený pozemek součástí pozemku 
p.č. 479/8, na kterém manželé P*** postavili v roce 1974 rodinný dům. Následně MěNV Přerov 
nechal oddělit z celé ulice části pozemků na rozšíření cesty a tím vznikl mimo jiné i pozemek p.č. 
590/9 s tím, že tento pozemek spolu s ostatními vykoupí, ale k výkupu nedošlo. Manželé P*** v roce 
1980 dům prodali, ale obsahem kupní smlouvy nebyl pozemek p.č. 590/9 /tzv. předzahrádka/ a zůstal 
tedy v majetku manželů P***. Tato skutečnost vyšla najevo v roce 2014 při dodatečném dědickém 
řízení po zemřelé paní P***. Protože vlastníci nechtějí, aby v budoucnu vznikl problém při 
rekonstrukci chodníků, inženýrských sítí apod., nabídli pozemek k úplatnému převodu statutárnímu 
městu Přerovu. Další důvod nabídky P*** je ten, že pozemek se nachází uprostřed pozemků jiných 
vlastníků a je pro ně neupotřebitelný a bezvýznamný. Na pozemku je zapsáno předkupní právo pro 
statutární město Přerov dle § 101 zák č. 183/2006 Sb. Protože původní nabídka vlastníků na uplatnění 
předkupního práva nesplňovala zákonné podmínky, dle § 101 zák. Č. 183/20016 Sb., je tato majetková 
záležitost předkládána jako klasická žádost na převod do majetku statutárního města Přerova. 

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je nabídka 
spoluvlastníků pozemku p.č. 590/9 v ul. Tyršova v Předmostí.


