
Pořadové číslo:  22/3.2.3 

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 3.11.2016 

Návrh pro 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 11. 

2016 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova spoluvlastnických podílů 

pozemků p.č. 7166/8, p.č. 7164/16 a p.č. 7164/21 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 

spoluvlastnického podílu id. 6/72 pozemku p.č. 7166/8 orná půda o výměře 575 m2 v k.ú. 

Přerov, do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - 

Nusle, za dohodnutou kupní cenu 10 263,- Kč, ve znění přílohy č. 1. 

 

2 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 

spoluvlastnický podíl id. 2/36 pozemku p.č. 7164/16 orná půda o výměře 2647 m2 v k.ú. 

Přerov, do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - 

Nusle, za dohodnutou kupní cenu 31 014,- Kč, ve znění přílohy č. 2. 

 

3 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 

spoluvlastnického podílu id. 2/36 pozemku p.č. 7164/21 orná půda o výměře 51 m2 v k.ú. 

Přerov, do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - 

Nusle, za dohodnutou kupní cenu 597,- Kč, ve znění přílohy č. 3. 

 

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

1, 2 a 3 návrhu usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad do katastru 

nemovitostí na základě tohoto jednání. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 



Rada města Přerova na své schůzi dne  3.11. 2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod dle návrhu usnesení. 

Rada města Přerova  dne 5.10.2016 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 

nemovitých věcí dle předlohy. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 7166/8, p.č. 7164/16 a p.č. 7164/21 vše orná půda v k.ú. Přerov se nacházejí za 

Přerovskými strojírnami, směrem na Henčlov. Statutární město Přerov je spoluvlastníkem těchto 

pozemků. 

  

Dopravoprojekt Brno a.s., v zastoupení investora Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno požádal 

statutární město Přerov o převod příslušných spoluvlastnických podílů k výše uvedeným pozemkům. 

Uvedené pozemky jsou potřebné pro výstavbu Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov, pro kterou 

bylo dne 3.3.2006 vydáno územní rozhodnutí č.j. SÚ 3229/2005- Kl. Tato trasa navazuje na předchozí 

úsek dálnice stavby 0135, Kroměříž – Říkovice. Konec trasy se nachází před křížením trasy dálnice 

navazující na úsek stavby č. 0137 - směrem na Lipník nad Bečvou. 

  

Ceny nemovitostí vycházejí ze znaleckých posudku v návaznosti na území a veřejně prospěšnou 

stavbu dopravní infrastruktury, která má zde být umístěna. Cena obvyklá u pozemku p.č. 7164/16 v 

k.ú. Přerov činí k celku 558 256,- Kč (z toho k 3/36: 31 014,- Kč). Cena obvyklá u pozemku p.č. 

7164/8 v k.ú. Přerov činí k celku 123 152,- Kč (z toho k 6/72: 10 263,- Kč). Cena obvyklá u pozemku 

p.č. 7164/21 činí k celku 1 344,- Kč (z toho k 2/36: 597,- Kč). 

  

Záměr statutárního města Přerova byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova 

od10.10.2016 do 24.10.2016. 

  

Komise pro záměry dne 12.9.2016 doporučila Radě města Přerova schválit záměr statutárního města 

Přerova dle návrhu usnesení. 

  

Koordinační skupina na svém jednání dne 12.8. 2016 sdělila, že převod doporučuje. 

Důvodem předložení a projednání této dispozice je žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR na 

převod spoluvlastnických podílů k pozemkům p.č. 7166/8, p.č. 7164/16, p.č. 7164/21 v k.ú. 

Přerov v souvislosti s výstavbou dálnice, stavba 0136 Říkovice - Přerov.  

 

 


