
Pořadové číslo: 19/3.3.1.

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 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:

Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 1260/4 
a částí pozemku p.č. 1248 oba v k.ú. Újezdec u Přerova

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 1260/4, orná půda, o výměře 15 m2 v k.ú. Újezdec u 
Přerova z vlastnictví pana M***D*** do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu 

6.000,- Kč, t.j. 400,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá a uzavření kupní smlouvy dle 
přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2016

2. schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.č. 1248, dle geometrického plánu č. 588-

46/2013 označené novým p.č. 1248/7 o výměře 5 m2 a p.č. 1248/8 o výměře 11 m2 z majetku 
budoucího vlastníka pozemku pana J*** S*** do majetku statutárního města Přerova a 
uzavření budoucí darovací smlouvy dle přílohy č. 2.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2016

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Koordinační skupina:



Koordinační skupina projednala záležitost na 10. jednání dne 19.5.2016 a 11. jednání dne 3.6.2016, 
kdy doporučila bezúplatný převod částí pozemku p.č. 1248 dotčených nově vybudovanou komunikací 
a úplatný převod pozemku p.č. 1260/4 dotčeného z části nově vybudovanou komunikací a ke kterému 
je zapsáno předkupní právo pro statutární město Přerov.

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb převod částí pozemků dle návrhu usnesení doporučuje. 
Realizací převodů nyní projednávaných a převodů dříve sjednaných v budoucí darovací smlouvě se 
město stane vlastníkem komunikace a zastavěných pozemků a to i v souladu s dříve uzavřenou 
plánovací smlouvou.

Komise pro záměry:

Komise pro záměry projednala záležitost převodu pozemků dle bodu 1 a 2 návrhu usnesení do majetku 
města na 17. jednání dne 15.6.2016, kdy doporučila Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu 
města Přerova převod pozemků do majetku města schválit.

Rada města Přerova:

Rada města Přerova na 49. schůzi dne 14.7.2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 
úplatný převod pozemku p.č. 1260/4 v k.ú. Újezdec u Přerova do majetku města dle bodu 1. návrhu 
usnesení a bezúplatný převod části pozemku p.č. 1248 v k.ú. Újezdec u Přerova do majetku města dle 
bodu 2. návrhu usnesení. 

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 1260/4, orná půda, o celkové výměře 15 m2 se nachází v ulici Nová čtvrť v místní části 
Újezdec. Uvedený pozemek vznikl na základě geometrického plánu, kdy vlastník pozemku p.č. 1260 v 
k.ú. Újezdec u Přerova – pan M***D*** - před stavbou rodinného domu na tomto pozemku, na 
základě podkladů poskytnutých odborem koncepce, oddělil část tohoto pozemku dnes označenou, jako 
p.č. 1260/4 v k.ú. Újezdec u Přerov. Tento pozemek je vymezen územním plánem města Přerova pro 
veřejná prostranství pro dopravu, kdy k těmto plochám je v katastru nemovitostí zapsáno předkupní 
právo pro statutární město Přerov. 

Pozemek p.č. 1248, orná půda, o celkové výměře 5422 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova se nachází mezi 
ulicemi Nová čtvrť a Duhová v místní části Újezdec. Pozemek je ve vlastnictví I***J*** L***
Na základě plánovací smlouvy ze dne 4.4.2011 uzavřené mezi statutární městem Přerov a panem J*** 
S*** se pan S*** zavázal, že vybuduje veřejnou infrastrukturu pro novostavby rodinných domů 
(dnešní ulice Duhová v Újezdci) a město se touto smlouvou zavázalo převzít a provozovat místní 
obslužnou komunikaci, dešťovou kanalizaci a veřejné osvětlení. Náklady na vybudování této 
infrastruktury nese v plné výši p. S***. 
Následně byla dne 10.10.2012 uzavřena budoucí darovací smlouva mezi statutární městem Přerov, 
jako budoucím obdarovaným a panem J*** S*** jako budoucím dárcem. Předmětem této smlouvy je 
závazek pana S***, že po vybudování infrastruktury bezplatně převede městu stavbu pozemní 
komunikace, zpevněných ploch, veřejné zeleně, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení a dále část 
pozemku p.č. 1247 v k.ú. Újezdec u Přerov, která bude dotčena komunikací. 
Pan J*** S***nyní doložil doklady o vybudování uvedené infrastruktury a geometrický plán č. 588-
46/2013, kterým byla zaměřena stavba místní komunikace. Současně pan S*** požádal o uzavření 
darovací smlouvy dle podmínek sjednaných výše uvedenou budoucí darovací smlouvou. Po 
prostudování předložených dokladů a geometrického plánu je bylo zjištěno, že stavba komunikace 

zasáhla z části do pozemku p.č. 1260/4 ve vlastnictví p. M*** D*** a to dílem „a“ o výměře 0,21 m2



a do pozemku p.č. 1248 ve vlastnictví ***J***L*** a to nově vzniklými p.č. 1248/7 o výměře 5 m2 a 

p.č. 1248/8 o výměře 11 m2. 
Aby město nepřevzalo komunikaci s nedořešenými vlastnickými vztahy k zastavěným pozemkům, 
bylo s panem S*** sjednáno, že od pana*** L*** odkoupí části dotčené komunikací a následně tyto 
pan S***bezúplatně převede městu. P. S***sdělil, že již s ***L*** jednal a došlo mezi nimi k 
dohodě. Radě města Přerova je tedy v bodě 2. návrhu usnesení předkládáno k projednání uzavření 
budoucí darovací smlouvy s panem S***, jako budoucím vlastníkem částí pozemku p.č. 1248 o 

výměrách 5 m2 a 11 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova, které jsou dotčeny místní komunikací ulice 
Duhová, kterou pan S*** vybudoval a bude převádět do majetku města, a základě dříve uzavřené 
budoucí darovací smlouvy ze dne 10.10.2012.
Protože část pozemku p.č. 1260/4 ve vlastnictví p. D*** je v geometrickém plánu označena písmenem 
malé abecedy – díl „a“ a tento je navržen ke sloučení s pozemkem p.č. 1249 v k.ú. Újezdec u Přerova 
v majetku města, není možné, aby tento pozemek vykupoval p. S***. Jedná se o díl nepatrné výměry 

0,21 m2 a i s ohledem na skutečnost, že díl „a“ je oddělen z pozemku p.č. 1260/4 o výměře 15 m2, ke 
kterému je v katastru nemovitostí zapsáno předkupní právo pro statutární město Přerov, je v bodě 1. 
návrhu usnesení navrhováno uzavření kupní smlouvy s panem D***, kdy předmětem převodu je 

pozemek v celé výměře 15 m2. Kupní cena pozemku p.č. 1260/4 v k.ú. Újezdec u Přerova je 

stanovena ve výši ceny v místě a čase obvyklé 6.000,- Kč, t.j. 400,- Kč/m2 stanovené znaleckým 
posudkem vypracovaným znalcem JUDr. Vratislavem Dočkalíkem.
Po realizaci tohoto převodu může dojít k převodu částí pozemku p.č. 1248 v k.ú. Újezdec u Přerova 
dotčených komunikací z majetku ***L*** do majetku p. S*** a zápisu geometrického plánu na 
zaměření komunikace ul. Duhová do katastru nemovitostí. 

S panem S*** město následně uzavře darovací smlouvu na převod pozemků a infrastruktury v souladu 
s podmínkami sjednanými budoucí darovací smlouvou ze dne 10.10.2012.
Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod pozemků v ulici Nová čtvrť,
které jsou dotčené novou komunikací, která bude následně městu bezplatně převedena v 
souladu s plánovací smlouvou a budoucí darovací smlouvou.


