
Pořadové číslo:  23/3.2.3. 

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 2.12.2016 

Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 12. 

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 – částí pozemku 

p.č. 760/1 a p.č. 937/4 oba v k.ú. Čekyně  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 937/4 ostatní plocha o výměře 26 m2 v k.ú. 

Čekyně, dle geometrického plánu č. 398-127/2016 označené jako pozemek p.č. 937/8 a části 

pozemku p.č. 760/1 ovocný sad o výměře 957 m2 v k.ú. Čekyně, dle geometrického plánu č. 

398-127/2016 označené jako pozemek p.č. 760/5 z majetku statutárního města Přerova do 

společného jmění manželů I*** a Z*** K*** ***za kupní cenu ve výši 181.855,- Kč, tj. 

185,- Kč/m2 (včetně DPH) a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2017 

 

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

1. návrhu na 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 57. schůzi konané dne 24.11.2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

úplatný převod pozemků dle návrhu usnesení schválit. 

 



Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 760/1, ovocný sad, o celkové výměře 18524 m2 v k.ú. Čekyně se nachází v ulici Borošín 

a tvoří přestárlý ovocný sad naproti obytným domům v této ulici. Části tohoto pozemku byly v 

minulosti odprodány vlastníkům přilehlých rekreačních objektů či garáží. Pozemek je svažitý a dle 

územního plánu je vymezen pro plochy RR – rekreace rodinná. Pozemek je ve vlastnictví statutárního 

města Přerova. Pozemek p.č. 937/4 ostatní plocha o celkové výměře 6041 m2 v k.ú. Čekyně tvoří 

komunikaci ulice Borošín a přilehlé plochy. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova.  

  

O převod části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. Čekyně požádali manž. K***, b*** za účelem obnovení 

ovocného sadu na pozemku. Jedná se o část o výměře cca 1000 m2 navazující na dříve odprodané 

části tohoto pozemku, přístupné z ulice Borošín.  

  

Koordinační skupina projednala záležitost převodu části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. Čekyně na 5. 

jednání dne 4.5.2016, kdy neměla námitek k převodu části pozemku s tím, že bude oddělena část podél 

komunikace dotčená vedením inž. sítí (včetně veřejného osvětlení v majetku statutárního města 

Přerova) mimo části o šíři 3 m pro zajištění právního přístupu na nově vzniklý pozemek, který bude 

předmětem převodu. 

  

Komise pro záměry na 16. zasedání dne 18.5.2016 doporučila Radě města Přerova schválit záměr 

města převod předmětné části pozemku. 

  

Místní výbor Čekyně souhlasil s převodem předmětné části pozemku. 

  

Záměr převodu části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. Čekyně byl projednán a schválen na 45. schůzi Rady 

města Přerova dne 2.6.2016.  

Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 6.6.2016 do 21.6.2016. 

  

Bylo zadáno vyhotovení geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku v takovém 

rozsahu, aby v majetku městu zůstala část podél komunikace ul. Borošín, která je dotčena vedením 

inž. sítí včetně veřejného osvětlení, kdy dle požadavku stavebního úřadu byla oddělena část pro 

zajištění přístupu a příjezdu. 

Při vytyčování na místě bylo zjištěno, že při rozdělení pozemku dle schváleného záměru by zůstal v 

majetku města pruh o šíři 2,8 m mezi odvodňovacím žlabem komunikace ul. Borošín a částí pozemku 

pro zajištění přístupu a příjezdu.  

S ohledem na skutečnost, že tato část navazuje na dříve odprodaný sousední pozemek, nachází se 

mimo komunikaci a manželé K*** budou přes tuto část zřizovat vjezd (pro techniku na údržbu 

pozemku), bylo navrženo odprodat i tuto část geometrickým plánem označenou jako p.č. 937/8 o 

výměře 26 m2.  

  

Koordinační skupina projednala záležitost převodu části pozemku p.č. 937/4 v k.ú. Čekyně na 14. 

jednání dne 22.7.2016, kdy neměla námitek k převodu části pozemku s tím, že tato se nachází mimo 

komunikaci ulice Borošín. 

  

Komise pro záměry na 19. jednání dne 10.8.2016 doporučila Radě města Přerova schválit záměr 

úplatného převodu části pozemku p.č. 937/4 v k.ú. Čekyně dle návrhu usnesení. 

  

Místní výbor Čekyně neměl námitky k převodu předmětné části pozemku. 

  

Záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 937/4 v k.ú. Čekyně byl projednán a schválen na 51. 

schůzi Rady města Přerova dne 24.8.2016. Záměr byl zveřejněn od 29.8.2016 do13.9.2016.  

  

Poté žadatelé objednali a uhradili geometrický plán. Tímto geometrickým plánem pod č.pl. 398 - 127 / 

2016 byla z pozemku p.č. 760/1 oddělena část označená novým p.č. 760/5 o výměře 957 m2 a z 



pozemku p.č. 937/4 byla oddělena část označená novým p.č. 937/8 o výměře 26 m2, které budou 

předmětem převodu do společného jmění manželů K***. 

Kupní cena je stanovena na základě znaleckého posudku, kdy cena zjištěná u převáděné části pozemku 

p.č. 760/5 v k.ú. Čekyně činí 184.174,- Kč, tj. 182,- Kč/m2 a cena trvalých porostů na tomto pozemku 

byla stanovena ve výši 4.193,- Kč. Cena zjištěná u převáděné části pozemku p.č. 937/4 v k.ú. Čekyně 

činí 4.394,- Kč, tj. 169,- Kč/m2. Celkem cena zjištěná za oba pozemky včetně trvalých porostů činí 

181.855,- Kč. Cena obvyklá u převáděné části pozemku p.č. 760/5 i u převáděné části pozemku p.č. 

937/4 oba v k.ú. Čekyně byla tímto posudkem stanovena ve výši 181.855,-, tj. 185,- Kč/m2 (cena je 

stanovena včetně DPH) Náklady na vyhotovení tohoto posudku činily 2.000,- Kč 

Žadatelé souhlasili s kupní cenou ve výši ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem ve výši 

181.855,- Kč a s úhradou nákladů spojených s převodem pozemku.  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod pozemku, který tvoří 

starý ovocný sad v ulici Borošín v místní části Čekyně, kdy žadatelé mají záměr na pozemku 

vysázet nové ovocné stromy a nadále jej užívat jako ovocný sad.  

 

 


