
Pořadové číslo:  33/3.2.4. 

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 9.11.2017 

Návrh pro 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 11. 

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. 760/1 v k.ú. Čekyně 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 760/1 ovocný sad, dle geometrického plánu .č 

423-154/2017 označené novým p.č. 760/4 o výměře 685 m2 v k.ú. Čekyně z vlastnictví 

statutárního města Přerova do podílového spoluvlastnictví paní K*** K*** bytem *** k id ½ 

a paní M*** K***, bytem *** k id 1/2 za kupní cenu 68.500,- Kč, včetně DPH tj. 100,- 

Kč/m2 (cena v místě a čase obvyklá) a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

 

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: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala záležitost převodu předmětné části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. Čekyně 

na 4. jednání dne 17.2.2017, kdy neměla námitek k převodu části pozemku. Upozornila na stávající 

ochranné pásmo vedení VN a trafostanice a s tím spojené omezení užívání pozemku – např. problém s 

umístěním oplocení pozemku.  

 



Místní výbor Čekyně: 

Místní výbor Čekyně k převodu části pozemku nemá připomínky. 

 

Komise pro záměry: 

Komise pro záměry na 30. zasedání dne 24.5.2017 doporučila Radě města Přerova schválit záměr 

statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 71. schůzi dne 8.6.2017 schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod předmětné části pozemku. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 13.6. do 29.6.2017.  

Rada města Přerova na 79. schůzi dne 12.10.2017 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod předmětné části pozemku a uzavření kupní smlouvy dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 760/1, ovocný sad, o celkové výměře 17567 m2 v k.ú. Čekyně se nachází v ulici Borošín 

a tvoří přestárlý ovocný sad naproti obytným domům v této ulici. Části tohoto pozemku byly v 

minulosti již odprodány. Pozemek je svažitý a dle územního plánu je vymezen pro plochy RR – 

rekreace rodinná. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

  

Paní K*** K*** a paní M*** K***, obě bytem *** požádaly o koupi části pozemku p.č. 760/1 o 

výměře cca 700 m2 v k.ú. Čekyně navazující na dříve odprodané části. Přístup na převáděnou část je 

zajištěn z nezpevněné účelové komunikace na p.č. 607 v k.ú. Čekyně. Žadatelky mají záměr uvedený 

pozemek rekultivovat, osázet ovocnými stromy a využívat nadále jako sad. 

Z důvodu umístění stožárové trafostanice a nadzemního vedení NN a VN na předmětném pozemku 

bylo vyžádáno vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s. (dále ČEZ). Z tohoto vyjádření vyplývá, že 

ochranné pásmo u tohoto zařízení činí 7 m od krajního vodiče. ČEZ, jako vlastník distribuční soustavy 

stanovuje podmínky pro činnosti v ochranném pásmu, kdy vlastník pozemku dotčeného ochranným 

pásmem je povinen tyto podmínky dodržovat. Dle vyjádření ČEZu požadují zachovat volný 

manipulační prostor v šíři 2 m okolo trafostanice. Žadatelky byly seznámeny s vyjádřením ČEZu a 

navržený rozsah předváděné části pozemku je v souladu s vyjádření ČEZu. 

Po schválení záměru převodu pozemku byly žadatelky informovány o dalším postupu a byly jim 

zaslány formuláře - souhlas s úhradou nákladů a čestné prohlášení bezdlužnosti (v souladu s Vnitřním 

předpisem 7/09 v platném znění). Žadatelky formuláře doručily osobně a sdělily, že vyhotovení 

geometrického plánu zadají a uhradí samy. Zaměření pozemku v terénu byl přítomen pracovník 

oddělení majetkoprávního. Geometrickým plánem č. 423-154/2017 byla z pozemku p.č. 760/1 byla 

oddělena část označená novým p.č. 760/6 o výměře 685 m2, která je předmětem převodu.  

Dle znaleckého posudku vyhotoveného znalcem Stanislavem Sedláčkem byla cena zjištěná stanovena 

částkou 74.650,- Kč, tj. 109,- Kč/m2, cena v místě a čase obvyklá stanovena částkou 68.500,- Kč, tj. 

100,- Kč/m2 (včetně DPH). Žadatelky byly seznámeny se znaleckým posudkem a souhlasily s kupní 

cenou ve výši 68.500,- Kč. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod části pozemku, který 

tvoří starý ovocný sad v ulici Borošín v místní části Čekyně, kdy žadatelky mají záměr pozemek 

rekultivovat a využívat nadále jako sad.  

 

 


