
Pořadové číslo: 18/3.2.2.

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 13.6.2016

Návrh pro 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 6. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Miloslav Dohnal, pověřený vedením odboru

Název návrhu:

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  - části pozemku 
p.č  5297/2  v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 5297/2, ost. plocha, označený v geometrickém 

plánu č. 3705-118/2007 jako pozemek p.č. 5297/122, ost. plocha, o výměře 1 m2 a p.č. 

5297/121, zast. plocha, o výměře 2 m2, oba v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví L*** N***, bytem ***, za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 

2 500,- Kč, tj. 833,- Kč/m2, ve znění dle přílohy.

2. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 5297/2, ost. plocha, označený v geometrickém 

plánu č. 3705-118/2007 jako pozemek p.č.5297/123, zast. plocha, o výměře 2 m2 a p.č. 

5297/124, ost. plocha, o výměře 1 m2, oba v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví Ing. P*** H***, bytem ***za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve 

výši 2 500,- Kč, tj. 833,- Kč/m2, ve znění dle přílohy.

3. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 5297/2, ost. plocha,označený v geometrickém 

plánu č. 3705-118/2007 jako pozemek p.č.5297/125, ost. plocha, o výměře 1 m2, v k.ú. 
Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví L***T***, bytem ***za kupní 

cenu v místě a čase obvyklou ve výši 850,- Kč/m2, ve znění dle přílohy.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.7.2016

4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání a uzavření právního jednání dle bodu 



1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na 
základě tohoto právního jednání.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova na své schůzi dne 2.6.2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 
úplatný převod dle návrhu usnesení.

Rada města Přerova na své schůzi dne 5. 2. 2015 schválila záměr převodu. 

Stanovisko komise pro záměry:

Komise pro projednávání záměrů  na svém zasedání dne 27.5.2015 doporučila Radě města Přerova 
schválit záměr převodu. 

Stanovisko koordinační skupiny:

Koordinační skupina na svém jednání dne 16. 1. 2015  neměla námitek k převodu.

Stanovisko odboru správy majetku:

Odbor správy majetku doporučuje převod pozemku za účelem dořešení majetkoprávních vztahů.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 5297/2, ost. plocha, o celkové výměře 900 m2, v k.ú. Přerov je situován v lokalitě 
řadových garáží v Přerově, v ulici Pod Hvězdárnou.
Sousední pozemek p.č. 5297/1, ost. plocha byl v minulosti vlastníkem tohoto pozemku rozdělen 
geometrickým plánem na jednotlivé částí pozemků, které byly zastavěny garážemi ve vlastnictví 
fyzických osob a tyto garáže zasahují do pozemku p.č. 5297/2, který je ve vlastnictví statutárního 
města Přerova.
Na odbor správy majetku se postupně obrátili žadatelé (vlastník garáže na pozemku p.č. 5297/100, p.č. 
5297//99, oba ost. plocha v k.ú. Přerov, paní L*** N*** bytem P*** vlastník garáže na pozemku p.č. 
5297/85, p.č. 5297/86, ost. plocha, oba v k.ú. Přerov, Ing. P***H***, bytem Hl***, vlastník garáže na 
pozemku p.č. 5297/83, p.č. 5297/84, oba ost. plocha v k.ú. Přerov, pan L*** T*** bytem V*** o 
odprodej částí pozemku p.č. 5297/2, ost. plocha, označených dle geometrického plánu č. 3705-
18/2007 jako pozemky p.č. 5297/122, p.č. 5297/121 (paní N***, p.č. 5297/123, p.č. 5297/124 (Ing. 

H*** a p.č. 5297/125 (pan Tř***), o celkové výměře 7 m2, za účelem dořešení majetkoprávních 
vztahů k pozemkům, zastavěnými garážemi. 
Po konzultaci oddělení maj. právního se stavebním úřadem, bylo konstatováno, že není nutné žádat o 
souhlasy s dělením pozemku p.č. 5297/2, které by byly podkladem pro vyhotovení nového 
geometrického plánu, jak bylo dříve dohodnuto, ale je možné původní geometrický plán zapsat do 
katastru nemovitostí za podmínky, že žadatelé doloží kolaudační rozhodnutí k výše uvedeným 
pozemkům. 
O této skutečnosti byli všichni žadatelé odborem správy majetku písemně informováni. Paní 
N***doložila kolaudační rozhodnutí č. 54/2011 a Ing. H*** doložil kolaudační rozhodnutí č. 43/2011. 
Na zbývající část pozemku p.č. 5297/125, ost. pl. nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí a proto bylo 
vydáno stavebním úřadem Sdělení č. 23/2016 – souhlas s dělením pozemku p.č. 5297/2 v k.ú. Přerov. 

Občanská veřejnost byla ss tímto záměrem seznámena zveřejněním na úřední desce Magistrátu města 
Přerova ve dnech 10.2. – 24.2. 2015 a ve dnech od 9.3. – 23.3. 2016.



Dle znaleckého posudku vypracovaného Ing. Přemyslem Klasem ze dne 29. 2. 2016 činí cena v místě 

a čase obvyklá 2 500,- Kč/ tj. 833,- Kč/m2 za pozemky p.č. 5297/121, 122, 123 a 124 a 850,- Kč/m2

za pozemek p.č. 5297/125.

Náklady za vyhotovení znaleckého posudku budou hrazeny poměrnou částí, tj. 1/3 (faktura za 
znalecký posudek činí 3 500,- Kč).

Důvodem předložení této dispozice v Zastupitelstvu města Přerova je žádost vlastníků garáží v 
lokalitě Pod Hvězdárnou o dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům, zastavěnými 
garážemi v jejich vlastnictví.


