
Pořadové číslo:  23/3.3.2. 

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 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 nemovité věci do majetku  statutárního města Přerova části pozemku  

p.č. 4131 v k.ú. Přerov   

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí – části pozemku p.č. 4131, geometrickým plánem 

č. 6323-31/2016 označené jako pozemek p.č. 4131/2 zahrada o výměře 121 m2, jehož 

součástí jsou stavby neevidované v katastru nemovitostí – dřevěná kůlna, studna ražená, 

záchod dřevěný, z vlastnictví R***D***, bytem *** do majetku statutárního města Přerova, 

za cenu zjištěnou dle znaleckého posudku ve výši 57.110,- Kč, tj. 472,- Kč/m2 a uzavření 

smlouvy ve znění dle přílohy č. 1. Kupující uhradí správní poplatek za vklad práva do 

katastru nemovitostí. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku uhradil kupující. 

 

 

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 usnesení 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 neprojednala záměr převodu vzhledem k požadavku ČR ŘSD o urychlený převod 

pozemku, který je uveden v návrhu usnesení. Rada města Přerova na své schůzi dne 24.11.2016 

podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod dle návrhu usnesení. 



 

Důvodová zpráva: 

Pozemek uvedený v návrhu usnesení se nachází po pravé straně za křižovatkou v Předmostí směrem 

na Dluhonice a je ve vlastnictví pana R*** D***, bytem ***ČR – ŘSD na základě jednání s 

primátorem statutárního města Přerova požádala o převod části pozemku p.č. 4131, geometrickým 

plánem č. 6323-31/2016 označené jako pozemek p.č. 4131/2 zahrada o výměře 121 m2, jehož součástí 

jsou stavby neevidované v katastru nemovitostí – dřevěná kůlna, studna ražená, záchod dřevěný, z 

vlastnictví z vlastnictví R*** D***, bytem Fryčajova 17, ***, do majetku statutárního města Přerova. 

Jedná se o pozemek, který je majetkoprávně řešen v rámci stavby silnice I/55 MÚK s ČD Přerov – 

Předmostí. ČR-ĎSR vykupuje od pana D*** části pozemku p.č. 4131 označené GP č. 6323-31/2016 

označené jako pozemky p.č. 7279/12 a p.č. 7279/49, oba v k.ú. Přerov, které jsou přímo dotčeny 

stavbou silnice. Zbytkový pozemek p.č. 4131, který není dotčen stavbou silnice je geometrickým 

plánem č. 6323-31/2016 označen jako pozemek p.č. 4131/2 zahrada o výměře 121 m2. Dle znaleckého 

posudku, který nechalo vypracovat statutární město Přerov činí cena v čase a místě obvyklá 41.720,- 

Kč, tj. 345,- Kč/m2. Cena dle cenového předpisu činí 57.110,- Kč, tj. 472,- Kč/m2.  

Vlastník pozemku byl seznámen s těmito cenami a sdělil písemně statutárnímu městu Přerovu, že 

vzhledem ke znehodnocení zbylé části pozemku prachem, hlukem a emisemi, který se nachází v těsné 

blízkosti budoucí silnice a zůstává v jeho vlastnictví, je ochoten odprodat část pozemku uvedeného v 

návrhu usnesení za částku stanovenou cenovým předpisem ve výši 57.110,- Kč. 

  

Komise pro záměry žádost neprojednala vzhledem k maximálnímu urychlení převodu na základě 

požadavku ČR – ŘSD.  

Koordinační skupina žádost neprojednala vzhledem k tomu, že se jedná o další majetkoprávní úkon 

v rámci stavby silnice I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí na kterou je vydáno územní rozhodnutí.  

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje úplatný převod části pozemku uvedeného 

v návrhu usnesení a má pro tento výkup vyčleněny finanční prostředky. 

  

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je žádost ČR - ŘSD o 

majetkové dořešení převodu části p.č. 4131 v k.ú. Přerov v souvislosti s připravovanou stavbou 

silnice I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí.  

 

 


