
Pořadové číslo:  30/3.3.1. 

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 14.8.2017 

Návrh pro 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 21. 8. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2010-2014, Rada města Přerova 2010-2014 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 

1000/24  v k.ú. Újezdec u Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod nemovité věci - pozemku p.č. 1000/24 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 32 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví *** do vlastnictví 

statutárního města Přerova za kupní cenu 12.800,- Kč (tj. 400,- Kč/m2) s tím, že na prodej 

pozemku p.č. 1004/24 v k.ú. Újezdec u Přerova bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí 

smlouvě kupní mezi Mgr. Monikou Cihelkovou, se sídlem Vodičkova 707/37, Praha 1, 

insolvenční správkyní dlužníka ***, jako budoucím prodávajícím a statutárním městem 

Přerov jako budoucím kupujícím, ve znění dle přílohy č. 1. Kupní smlouva bude uzavřena na 

základě výzvy budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy, kterou budoucí 

prodávající zašle budoucímu kupujícímu nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy Krajský soud v 

Praze udělí budoucímu prodávajícímu souhlas s prodejem předmětu převodu mimo dražbu 

budoucímu kupujícímu, přičemž kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 20 dnů poté, co 

budoucí kupující složí na základě výzvy budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy 

kupní cenu na účet pro poukazování plateb v insolvenčním řízení. Závazek uzavřít kupní 

smlouvu zanikne, pokud budoucí prodávající nevyzve budoucího kupujícího k uzavření kupní 

smlouvy do 6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o budoucí smlouvě kupní. Náklady spojené 

s vyhotovením znaleckého posudku č. 2232/25/17, který vyhotovil znalec JUDr. Vratislav 

Dočkalík, ve výši 2.907,- Kč a náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického 

práva do katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy ponese v plné míře budoucí kupující. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.10.2017 

 



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 na své 69. schůzi  dne 11.5.2017 schválila záměr úplatného převodu pozemku p.č. 

1000/24 v k.ú. Újezdec u Přerova do majetku statutárního města Přerova. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 1000/24 se nachází v ul. Nová čtvrť v Újezdci. Na pozemku je zapsáno předkupní právo 

dle §101 zák. č. 183/2006 Sb., pro statutární město Přerov. Insolvenční správkyně Mgr. Monika 

Cihelková ve věci dlužníka***, učinila v rámci pokynu zajištěného věřitele nabídku statutárnímu 

městu Přerov na využití předkupního práva k tomuto pozemku z důvodu jeho převodu. Pozemek je v 

***. Manželé nemají vypořádáno společné jmění manželů a z toho důvodu je insolvenční správkyně 

oprávněna nabídnout využití předkupního práva na celý pozemek. Znaleckým posudkem byla 

stanovena cena administrativní ve výši 6.290,- Kč, cena v čase a místě obvyklá ve výši 12.800,- Kč. 

  

V návaznosti na požadavky Mgr. Moniky Cihelkové, insolvenční správkyně dlužníka *** ohledně 

způsobu uzavření kupní smlouvy bude převod pozemku p.č. 1000/24 v k.ú. Újezdec u Přerova 

realizován následujícím způsobem:  

  

1. paní Mgr. Monika Cihelková jako budoucí prodávající a statutární město Přerov jako budoucí 

kupující uzavřou smlouvu o budoucí smlouvě kupní,  

2. nejpozději do 20 dnů ode dne účinnosti smlouvy o budoucí smlouvě kupní podá paní Mgr. Monika 

Cihelková ke Krajskému soudu v Praze návrh na udělení souhlasu paní Mgr. Monice Cibulkové s 

prodejem předmětu převodu mimo dražbu statutárnímu městu Přerov, 

3. nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy Krajsky soud v Praze udělí paní Mgr. Monice Cibulkové souhlas 

s prodejem předmětu převodu mimo dražbu statutárnímu městu Přerov, vyzve paní Mgr. Monika 

Cibulková statutární město Přerov k uzavření kupní smlouvy, 

4. nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy paní Mgr. Monika Cibulková vyzve statutární město Přerov k 

uzavření kupní smlouvy, složí statutární město Přerov kupní cenu na účet pro poukazování plateb v 

insolvenčním řízení,  

5.nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy statutární město Přerov složí kupní cenu na účet pro poukazování 

plateb v insolvenčním řízení, uzavřou paní Mgr. Monika Cibulková jako kupující a statutární město 

Přerov jako prodávající kupní smlouvu. 

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje využít předkupního práva k pozemku p.č. 

1000/24 ost. plocha o výměře 32 m2, v k.ú. Újezdec u Přerova vzhledem k tomu, že se na pozemku 

nachází místní komunikace a technická infrastruktura. 

  

Odbor koncepce a strategického rozvoje 
Z Územního plánu města Přerova, ve znění změny č.1, 4A, 5, 6 a 8 vyplývá, že pozemek p.č. 1000/24 

v katastrálním území Újezdec u Přerova, se nachází v lokalitě vymezené a určené následovně: 

- stávající plochy veřejných prostranství /UD/ - plochy veřejně přístupných prostranství pro dopravu, v 

souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v 

platném znění, 

- u ploch /UD/ je vymezeno dokumentací Územního plánu města Přerova, dle ustanovení § 101 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 

uplatnění předkupního práva k pozemkům pro příslušnou obec a to pro Statutární město Přerov, 

- pozemek je zasažen veřejně prospěšnou stavbou - trasou hlavního řadu technické infrastruktury, a to 



kabelovou sítí VN, 

- pozemek se nachází v zastavěném území. 

- pozemek p. č. 1000/24 v k. ú. Újezdec u Přerova leží v celém svém rozsahu v plochách Územním 

plánem města Přerova (ÚPmP) určených jako veřejně přístupné prostranství pro dopravu a jako takový 

je na něm zapsáno předkupní právo pro statutární město Přerov. Na pozemku se nachází z části místní 

komunikace v ulici Nová čtvrť a zčásti nezpevněná krajnice mezi touto komunikací a oplocením 

sousedního soukromého pozemku. 

  

Odbor koncepce a strategického rozvoje doporučuje využít předkupního práva na pozemek p. č. 

1000/24 v k. ú. Újezdec u Přerova a získat celý pozemek do vlastnictví statutárního města Přerova. 

  

Koordinační skupina projednala nabídku dne 7.4.2017 a doporučila využít předkupního práva. 

  

Komise pro záměry na své schůzi dne 26.4.2017 doporučila Radě města Přerova schválit záměr 

úplatného převodu do majetku statutárního města Přerova. 

  

Místní výbor v Újezdci zaujal neutrální stanovisko. 

  

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je dořešení 

předkupního práva k pozemku p.č. 1000/24, který se nachází v ul. Nová čtvrť v Újezdci.  

 

 


