
Pořadové číslo: 17/3.3.1.

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 9.5.2016

Návrh pro 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16. 5. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova

Zpracovatel: Ing. Miloslav Dohnal, pověřený řízením odboru

Název návrhu:

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků  p.č. 
383, p.č. 384 a p.č. 385 vše v k.ú. Žeravice 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje úplatný převod pozemků p.č. 383, trvalý travní porost, o výměře 34 m2, p.č. 384, orná 

půda, o výměře 29 m2 a p.č. 386, orná půda o výměře 538 m2 vše v k.ú. Žeravice z vlastnictví pana 
J*** V***, bytem *** do majetku statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu 40.000,- Kč, 

t.j. 66,55 Kč/m2.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Koordinační skupina:

Koordinační skupina projednala opětovnou nabídku převodu pozemků p.č. 383,384 a 386 všechny v 
k.ú. Žeravice do majetku města na 17. jednání dne 23.10.2015, kdy konstatovala, že trvá na svém 
stanovisku z 5. jednání konané dne 28.3.2014, kdy doporučila pozemek za navrhovaných podmínek 
vykoupit, neboť se jedná o součást veřejného prostranství a jsou jím vedeny inženýrské sítě. 

Místní výbor Žeravice:

Místní výbor Žeravice výkup pozemků nedoporučuje a to zejména z důvodu, že v případě převodu 
pozemků do majetku města bude povinností se o tyto pozemky starat – údržba, sečení – zvýší se 
náklady na sečení. Dále MV uvádí, že původní záměr výboru provést na pozemku výsadby zeleně by 
byl z důvodu existence sítí pravděpodobně nerealizovatelný. V neposlední řadě je zde riziko, že v 
případě odkupu tohoto pozemku by následovaly žádosti vlastníků pozemků na vykoupení jejich 
pozemků.



Komise pro záměry:

Komise pro záměry na 14. jednání dne 23.3.2016 doporučila Radě města Přerova podat návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemků do majetku města dle návrhu usnesení. 

Rada města Přerova:

Rada města Přerova na 42. schůzi dne 21.4.2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
úplatný převod pozemků do majetku města.

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb konstatuje, že pozemky, které jsou součástí veřejných 
prostranství, je vhodné pro město vlastnit a zpravidla jsou městem vykupovány. Navíc navrhovaná 
kupní cena je o 2/3 nižší než cena stanovení znaleckým posudkem. 

Důvodová zpráva:

Pozemky p.č. 383, trvalý travní porost, o výměře 34 m2, p.č. 384, orná půda, o výměře 29 m2 a p.č. 

386, orná půda o výměře 538 m2 vše v k.ú. Žeravice tvoří veřejné prostranství podél komunikace ulice 
U Stadionu v místní části Žeravice. Pozemky jsou ve vlastnictví pana J*** V***, bytem ***.
Pan V*** počátkem roku 2014 zaslal na adresu Magistrátu města Přerova nabídku převodu pozemků 
p.č. 383, p.č. 384 a p.č. 386 vše v k.ú. Žeravice. V žádosti uvedl, že pozemkem je veden vodovodní 
řad ve vlastnictví společnosti VaK Přerov a.s., a vodovodní a elektro přípojky k sousedním rodinným 
domům. Součástí nabídky byl znalecký posudek, kdy byly pozemky oceněny částkou celkem 

117.840,- Kč, t.j. 196,07 Kč/m2. Pan V***navrhl kupní cenu za všechny pozemky celkem 40.000,-

Kč, t.j. 66,55 Kč/m2. 
Zastupitelstvo města Přerova na 24. zasedání konaném dne 16.6.2014 výkup pozemků neschválilo. 
Nyní se pan V*** opětovně obrátil s nabídkou převodu těchto pozemků do majetku města za stejných 
podmínek jako v r. 2014.
Zastupitelstvu města Přerova je předkládána k projednání opakovaná nabídka úplatného 
převodu pozemků tvořících veřejné prostranství podél komunikace v ul. U Stadionu v místní 
části Žeravice, kdy vlastník pozemku navrhuje sníženou kupní cenu.


