
Pořadové číslo: 19/3.2.2.

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 11.8.2016

Návrh pro 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 22. 8. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru

Název návrhu:

Úplatný  převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku 
p.č. 72/1 v k.ú. Lověšice u Přerova.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 72/1, orná půda, označený v geometrickém 

plánu č. 437-22/2016 jako pozemek p.č. 72/3, orná půda, o výměře 78 m2 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do spoluvlastnictví E*** O***a T***D*** oba bytem *** za 

kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 54 000 Kč, tj. 692,30,- Kč/m2, ve znění dle 
přílohy.

2. pověřuje náměstka primátora, Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu 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 25.8.2015 schválila záměr převodu. a dne 30.6.2016 podala 
návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod dle návrhu usnesení.
Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena zveřejněním na úřední desce Magistrátu města 
Přerova ve dnech od 27.8.2015 do 10.9.2015 a ve dnech od 22.6. 2016 do 7.7.2016.

Koordinační skupina:

Koordinační skupina na svém jednání dne 10.7.2015  neměla námitek k převodu.

Místní výbor Lověšice:

Místní výbor souhlasí s odprodejem části pozemku žadatelům. 



Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 72/1, orná půda, o celkové výměře 368 m2, v k.ú. Lověšice u Přerova se nachází na 
konci ulice Drážní a podél Svodnice v obci Lověšice u Přerova.
Na odbor správy majetku se obrátili paní E*** O*** a pan T***D***bytem P***, se žádostí o 

odprodej části pozemku p.č. 72/1, orná půda o výměře cca 100 m2, za účelem dořešení 
majetkoprávních vztahů k tomuto pozemku.
Žadatelé jsou vlastníky pozemků p.č. st. 254, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č.p. 
247, pozemku p.č. 73/1, zahrada a pozemku p.č. 73/9, zahrada, vše v k.ú. Lověšice u Přerova. Žadatelé 
při koupit rodinného domu a zahrady v květnu roku 2015 zjistili, že část pozemku p.č. 72/1 je ve 
vlastnictví statutárního města Přerova a zasahuje do jejich oplocených pozemků a na části tohoto 
pozemku je postavena garáž, která není zapsaná v katastru nemovitostí. Stavbu garáže lze legalizovat 
v době, kdy žadatelé budou mít vyřešen vztah k pozemku pod garáží. Bezesmluvní užívání bude 
řešeno samostatně.
Pro informaci odbor správy majetku uvádí, že tato dispozice nebyla předmětem jednání v komisi pro 
záměry z důvodu, kdy v té době komise nezasedala a Rada města Přerova zasedala v dřívějším 
termínu.

Dle znaleckého posudku vypracovaného Ing. Přemyslem Klasem ze dne 26.4.2016 činí cena v místě a 

čase obvyklá 54 000,- Kč, tj. 692,30 Kč/m2.
Náklady za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2 700,- Kč budou řešeny v ujednání kupní 
smlouvy mezi statutárním městem Přerov a žadateli. Náklady za vyhotovení geometrického plánu 
uhradili žadatelé. 

Důvodem předložení této dispozice orgánům obce je žádost žadatelů dořešit majetkoprávních 
vztahů k pozemku p.č. 72/1, v k.ú. Lověšice u Přerova na základě výše uvedených skutečností.


