
Pořadové číslo:  23/3.3.3 

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   nemovité věci do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 60 

zahrada v  k.ú.  Dluhonice 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 

60 zahrada o výměře 214 m2 v k.ú. Dluhonice, ze *** za dohodnutou kupní cenu 74 900,- 

Kč (t.j. 350,- Kč/m2). 

 

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. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.6.2017 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova  

Rada města Přerova na své schůzi dne 24.11. 2016 usnesením č. 2165/57/8/2016  podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova  schválit úplatný převod dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 



Pozemek p.č. 60 zahrada o výměře 214 m2 v k.ú. Dluhonice se nachází jižně za rodinným domem č.p. 

167, který je postaven a je součástí pozemku p.č. 59 k příslušností části obce Přerov V-Dluhonice, a to 

v ulici Předmostská. Pozemek je v SJM manželů *** 

Manželé N. zaslali žádost na převod předmětného pozemku a to z důvodu, že pozemek nebyl 

vykoupen spolu s pozemkem p.č. 58 a p.č. st. 59 jehož součástí je stavba č.p. 67 v k.ú. Dluhonice, 

Ředitelstvím silnic a dálnic za účelem výstavby dálnice Přerov – Říkovice, neboť pozemek je již 

mimo plánovanou trasu.  

Cena pozemku zjištěná dle znaleckého posudku znalce, *** činí 25190,- Kč (t.j. 117,70 Kč/m2). Cena 

v čase a místě obvyklá činí 62 060,- Kč. Manželé *** požadovali vykoupit pozemek za cenu 500,- 

Kč/m2 (t.j. 107 000,- Kč). Tento návrh byl předložen k projednání na 53 zasedání Rady města 

Přerova, která svým usnesením č. 1983/53/7/2016 schválila úplatný převod za cenu v čase a místě 

obvyklou, která činí 62 060, Kč (t.j. 290,- Kč/ m2).  

  

Manželé *** obdrželi návrh kupní smlouvy dle usnesení, avšak s tímto návrhem nesouhlasí a požadují 

kupní cenu min. 350,- Kč/m2 ( t.j. 74 900,- Kč). Na základě této skutečnosti byl Radě města Přerova 

předkládán nový návrh k projdenání. Rada města Přerova na své 57 schůzi dne 24.11.2016 podala 

návrh schválit úplatný převod dle návrhu usnesení. 

  

Odbor správy majetku upozorňuje, že v současné době projednává v téže lokalitě další žádost výkupu 

pozemku p.č. 62 zahrady o výměře 495 m2 v k.ú. Dluhonice, který vznikl rozdělením původní zahrady 

při výkupu pro stavbu dálnice D1. Odbor správy majetku a komunálních služeb upozorňuje, že 

umístění a plocha vykupovaného pozemku p.č. 60 v k.ú. Dluhonice, není z pohledu jeho budoucího 

využití pro StMPr nikterak atraktivní, ale touto majetkovou dispozicí se tak řeší veřejný zájem širšího 

hlediska s vybudováním stavby dálnice 0137.  

  

Odbor správy majetku dále uvádí, že dne 17.10. 2016 Zastupitelstvo města Přerova schválilo výkup 

pozemku p.č. 1486 v k.ú. Dluhonice pro stavbu nového sportoviště za cenu obvyklou, která čini 

205,43 Kč/m2. 

  

Důvodem předložení a projednání této dispozice v Radě města Přerova je žádost manželů *** na 

převod pozemku p.č. 60 v k.ú. Dluhonice do vlastnictví statutárního města Přerov z důvodu 

nevykoupení ŘSD.  

 

 


