
Pořadové číslo:  23/3.3.5 

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 do majetku statutárního města Přerova - pozemku  p.č. 

542/2 a p.č. 552/8  vše  ostatní plocha v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov, každý id. 

1/4 spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 542/2 ostatní plocha ostatní komunikace, o 

výměře 206 m2 a pozemku p.č. 552/8 ostatní plocha ostatní komunikace, o výměře 65 m2 v 

k.ú. Přerov, ze spoluvlastnictví *** za dohodnutou kupní cenu ve výši 67 750,- Kč a uzavření 

kupní smlouvy ve znění přílohy č. 1. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.6.2017 

 

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 

Stanovisko Rady města Přerova bude sděleno předkladatelem v den konání zasedání Zastupitelstva 

města Přerova. 

 



Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 542/2 ostatní plocha, ostatní komunikace se nachází pod místní komunikací v křížení 

ulic Bratrská a Č. Drahlovského a pod chodníkem s přilehlou zelení v ul. Č. Drahlovského. Pozemek 

p.č. 552/8 ostatní plocha, ostatní komunikace se nachází pod chodníkem a přilehlou veřejnou zelení na 

ul. Bratrská. 

Pozemek p.č. 542/2 ostatní plocha je dotčen předkupním právem podle § 101 zák.č. 183/2006 Sb. 

stavební zákona.  

Paní ***požádala o projednání převodu spoluvlastnického podílu pozemků p.č. 542/2 a p.č. 552/8 v 

k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova. Odbor správy majetku a komunálních služeb 

oslovil další spoluvlastníky a požádal je, zda by své spoluvlastnické podíly neodprodali. V současné 

době nelze uzavřít kupní smlouvu s *** neboť zemřel a projednává se dědictví a paní *** jelikož je v 

insolvenčním řízení a převod projednává insolvenční správkyně. 

Rada města Přerova na své schůzi dne 22.9.2016 usnesením č. 1602/45/7/2016 schválila záměr 

statutárního města Přerova dle návrhu usnesení. 

Komise pro záměry na svém jednání dne 18.5.2016 doporučila Radě města Přerova schválit záměr 

statutárního města Přerova úplatný převod nemovitých věcí dle návrhu usnesení. 

Koordinační skupina sdělila, že doporučuje vykoupit spoluvlastnické podíly k uvedeným pozemkům. 

Jsou součástí veřejného prostranství pod místní komunikací, chodníky a veřejnou zelení. 

  

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 9.2. 2016 znalce ***činí k celku 135 500,- Kč, tj. 500,- 

Kč/m2. 

   

Důvodem předložení a projednání této dispozice v Radě města Přerova je převod poloviny 

pozemku p.č. 542/2 a p.č. 552/8 vše ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přerov ze 

spoluvlastnictví *** 

 

 


