
Pořadové číslo:  34/3.2.1. 

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 5.12.2017 

Návrh pro 34. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 12. 

2017 

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 Přerova - pozemku p.č. 

590/6 v k.ú. Předmostí. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

590/6 ostatní plocha, o výměře 48 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví I*** za cenu v čase a 

místě obvyklou 15 890,- Kč, ve znění přílohy. 

 

2 pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání dle bodu 1. návrhu 

usnesení a k podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě právního k 

jednání. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 

Způsob využití předmětného pozemku p. č. 590/6 v k. ú. Předmostí je Územním plánem města 

Přerova (ÚPmP) určen jako plocha veřejně přístupného prostranství pro dopravu a veškeré veřejně 

přístupné prostory uličního profilu by obecně měly být ve vlastnictví města. V předmětné části ulice 

Tyršova není vybudován chodník, který na této straně končí u vjezdu k domu s pečovatelskou službou. 

Po získání do vlastnictví města tohoto a dalších tří obdobných pozemků na této straně ulice by mohl 

být chodník v délce 120 m prodloužen až k ulici U Dráhy. Na protější straně ulice chybí k propojení 

chodníků asi 30 m. Dále se na předmětném pozemku nachází veřejné rozvody inženýrských sítí, které 

by měly být také vedeny na veřejně přístupných pozemcích. 

Odbor koncepce a strategického rozvoje doporučuje převedení pozemku p. č. 590/6 v  k.ú. Předmostí 

do vlastnictví statutárního města Přerova. V případě vzdání se předkupního práva, vzhledem k 

nedostatku finančních prostředků na výkupy pozemků, sice zůstane v ÚPmP uvedená plocha jako 



veřejně přístupné prostranství pro dopravu, ale jeho případné další využití pro záměry města by mohli 

jeho vlastníci komplikovat nebo dokonce znemožnit.  

 

 

 

 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina doporučuje  předkupní právo využít a pozemek vykoupit. 

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry na svém jednání dne 24.5.2017 doporučila Radě města Přerova schválit záměr 

statutárního města Přerova - úplatný převod předmětného pozemku do majetku.  V souvislosti s 

převodem doporučuje  Radě města Přerova jednat o ceně. 

 

Místní výbor Předmostí 

Místní výbor Předmostí sdělil, že nemá námitek k využití předkupního práva a souhlasí s odkupem. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 8.6.2017 usnesením č. 2831/71/7/2017 schválila záměr 

statutárního města Přerova - úplatný převod předmětného pozemku do majetku. 

Rada města Přerova na své schůzi dne 23.11.2017 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  

úplatný převod dle návrhu usnesení. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb uvádí, že v rozpočtu odboru pro rok 2017 má vyčleněny 

finanční prostředky na tento převod. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 590/6 ostatní plocha se nachází v místní části Přerov II-Předmostí na ulici Tyršova pod 

veřejným chodníkem.  

  

Na odbor správy majetku a komunálních služeb byla doručena nabídka vlastníka pozemku ***na 

využití předkupního práva k výše uvedenému pozemku. Předkupní právo bylo v katastru nemovitostí 

zapsáno pro statutární město Přerov, jako oprávněného z předkupního práva na základě opatření 

obecné povahy, kterým se vydává územní plán nebo regulační plán, podle ust. § 101 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

  

Paní Bartošová nabídla vykoupit tento pozemek za cenu 670,-K/m2, tj. celkem 32 160,-Kč. V případě, 

že nebude mít statutární město Přerov zájem o tento pozemek, požaduje výmaz předkupního práva. 

Odbor správy majetku předložil tento záměr k projednání Radě města Přerova, která doporučila 

pozemek vykoupit. 

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb objednal znalecký posudek (č. 46/17 znalce Jiřího 

Pazdery) dle kterého cena v čase a místě obvyklá i cena zjištěná činí 15 890,- Kč, tj. 331,- Kč/m2. 

Cena byla stanovena dle polohy a účelu využití.  

  

Paní Bartošová byla seznámena s cenou, za kterou hodlá statutární město Přerov uvedený pozemek 

vykoupit. Po odevzdání předlohy pro Radu města Přerova paní *** sdělila, že nesouhlasí s cenou 



znaleckého posudku znalce Jiřího Pazdery a požaduje minimálně 540,- Kč/m2, tj. 26 400,- Kč. 

Uvedla, že cena, kterou nyní požaduje, vychází ze znaleckého posudku, který si zadali. Ten ovšem 

nedodala.V rámci prodeje ostatních pozemků pak jednali se zájemcem, který nabízel cenu původně 

požadovanou 670,-Kč/m2. 

  

V souvislosti s tímto dodáváme, že Zastupitelstvo města Přerova na své schůzi dne 14.12.2015 

usnesením č. 357/12/4/2015 mimo jiné schválilo bezúplatný převod id. 1/2 pozemku p.č. 590/7 ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k.ú. Předmostí z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových a dne 18.4.2016 Zastupitelstvo města Přerova usnesením č. 449/16/3/2016 neschválilo 

záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 590/9 ostatní plocha v k.ú. 

Předmostí. 

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání - úplatný převod pozemku p.č. 590/6 v 

k.ú. Předmostí, kdy pozemek je dotčen předkupním právem pro statutární město Přerov.   

 

 


