
Pořadové číslo:  32/3.2.2. 

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 12.10.2017 

Návrh pro 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 10. 

2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku 

p.č. 4668/1 v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 4668/1 zahrada v k.ú. Přerov označený v 

geometrickém plánu č. 6472-64/2016 jako díl "a" o výměře 34 m2 z vlastnictví statutárního 

města Přerova do SJM N*** O*** a N***Pa*** za kupní cenu ve výši 16 894,- Kč, tj. 497,- 

Kč/m2 ve znění dle přílohy č.1. 

 

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

1. návrhu na usnesená včetně jeho podpisu návrhu na vklad do katastru nemovitostí na 

základě tohoto právního jednání. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na svém jednání dne 19.5.2016 neměla námitek k převodu předmětné části 

pozemku, která je oplocena a nachází se mimo současný park Michalov. 

 

Komise pro záměry: 

Komise pro projednávání záměrů na svém zasedání dne 15.6.2016 doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova: 

 Rada města Přerova na své schůzi dne 30.6.2016 schválila záměr převodu a dne 21.9.2017 podala 

návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod dle návrhu usnesení. 



Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 4668/1 zahrada o celkové výměře 190 m2 v k.ú. Přerov se nachází za rodinnými domy a 

jejich zahradami v ulici Osmek. Pozemek je situován v sousedství parku Michalov. 

  

Na odbor správy majetku se obrátili manželé O*** a P*** N***, se žádostí o převod části pozemku 

p.č. 4668/1, o výměře cca 50 m2 v k.ú. Přerov za účelem legalizace současného stavu hranice 

pozemku. Žadatelé jsou vlastníky sousedního pozemku p.č. 4664, zahrada, p.č. 4668/2, zahrada a p.č. 

4663, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č.p. 2170 vše v k.ú. Přerov. Žadatelé v 

současné době hodlají uskutečnit kompletní rekonstrukci domu, včetně výměny oplocení, které je v 

katastrofálním stavu. Žadatelé nedávno přikoupili pozemek p.č. 4668/2 od předchozích vlastníků, kteří 

pozemek užívali víceméně jako smetiště. Jsou zde umístěny dvě menší stavby v havarijním stavu. 

Součástí oploceného pozemku p.č. 4668/2 v k.ú. Přerov je i část pozemku p.č. 4668/1 o výměře cca 50 

m2 v k.ú. Přerov. Tuto část pozemku hodlají žadatelé zrekultivovat a vysadit rostliny a upravit 

pozemek, tak aby mohl být užíván jako zahrada. 

  

  

Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena zveřejněním na úřední desce Magistrátu města 

Přerova ve dnech od 11.7. do 25.7.2016 a opětovně ve dnech od 11.8. do 27.8.2017.  

  

  

Dle znaleckého posudku vypracovaného Ing. Stanislavem Sedláčkem ze dne 1.8.2017 činí cena v 

místě a čase obvyklá 16 894,- Kč, tj. 496,88 Kč/m2. 

Náklady za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2 000,- Kč budou řešeny v ujednání kupní 

smlouvy mezi statutárním městem Přerov a žadateli. Náklady za vyhotovení geometrického plánu 

uhradili žadatelé. 

  

Důvodem předložení této dispozice v Zastupitelstvu města Přerova je žádost žadatelů o převod 

části pozemku p.č. 4668/1 v k.ú. Přerov za účelem úpravy pozemku jako zahrady a současně 

legalizovat hranice pozemku.  

 

 


