
Pořadové číslo:  37/3.3.4 

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 9.3.2018 

Návrh pro 37. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 3. 2018 

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 Přerov - pozemku p.č. 

241/2 v k.ú. Předmostí 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

VARIANTA I 

1 schvaluje úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku 

p.č. 241/2 zahrada o výměře 2300 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví *** do vlastnictví 

statutárního města Přerov za cenu v čase a místě obvyklou 460 000,- Kč, ve znění přílohy č. I, 

za předpokladu finančního krytí. 

 

2 pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání a uzavření právního jednání dle 

návrhu usnesení včetně jeho podpisu návrhu na vklad do katastru nemovitostí na základě 

tohoto jednání. 

 

VARIANTA II 

1 schvaluje úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku 

p.č. 241/2 zahrada o výměře 2300 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví ***í do vlastnictví 

statutárního města Přerov za dohodnutou kupní cenu 667 000,- Kč, ve znění přílohy č. II, za 

předpokladu finančního krytí. 

 

2 pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání a uzavření právního jednání dle 

návrhu usnesení včetně jeho podpisu návrhu na vklad do katastru nemovitostí na základě 

tohoto právního jednání. 

 



VARIANTA III 

neschvaluje úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 

241/2 zahrada o výměře 2300 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví *** do vlastnictví statutárního města 

Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina  

Koordinační skupina na svém jednání konaném dne 23.6.2017 převod nedoporučuje  z důvodu  změny 

koncepce  dopravního napojení města Přerova na komunikaci II a III tř.. Pozemek nebude dotčen 

žádnou dopravní stavbou. 

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje  

Pozemek je  Územním plánem  vymezen jako plochy veřejného prostranství, pro komunikaci. 

Komunikace na tomto pozemku nebude realizována, neboť byla provedena změna celé koncepce 

dopravního napojení na komunikaci II. a III. tř.. Pozemek nebude dotčen žádnou dopravní stavbou. Je 

možné vzdát se předkupního práva , které je k tomuto pozemku zapsáno. 

 

 

Zastupitelstvo města Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova dne 18.9.2017  usnesením č. 904/31/3/2017 

- si vyhradilo rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 241/2 zahrada,  o výměře 2300 m2 v k.ú. 

Předmostí 

 

- schválilo záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního 

města Přerova – pozemku  p.č. 241/2 zahrada,  o výměře 2300 m2 v k.ú. Předmostí. 

 

- schválilo jménem statutárního města Přerov jako osoby oprávněné z předkupního práva prominutí 

povinností, které jsou obsahem předkupního práva  dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemku  p.č. 241/2 zahrada,  o výměře 

2300 m2 v k.ú. Předmostí Ing. Petru Novotnému, bytem Přerov II-Předmostí, Pod Skalkou 70/12, jako 

osobě povinné z předkupního práva. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 8.2.2018 usnesením č 3590/85/7/2018  nepřijala usnesení  

týkající se převodu  nemovité věci dle návrhu usnesení. 

 

Odbor ekonomiky 

V případě schválení výše uvedeného návrhu na usnesení bude žádost o předmětné rozpočtové opatření 

zařazena do seznamu požadavků, které budou postupně řešeny v závislosti na možnostech zdrojů          

a prioritách města. 

 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 



Pozemek p.č. 241/2 zahrada v k.ú. Předmostí se nachází u komunikace směrem na Olomouc. 

Statutární město Přerov obdrželo žádost od vlastníka pozemku p.č. 241/2 zahrada v k.ú. Předmostí 

***, který se obrací na statutární město Přerov s žádostí, aby pozemek vykoupilo. Jako důvod uvádí, 

že pozemek sousedí s pozemkem p.č. 633/31, (který byl již žadatelem prodán ČR-ŘSD ) který bude 

použit pro stavbu dálnice, mimoúrovňové křížení dálnice a železnice. Pan *** dále ve své žádosti 

uvádí, že pozemek p.č. 241/2 bude během stavby využíván pro uložení materiálu. Po výstavbě bude 

pozemek omezen ze dvou stran komunikací, což z hlediska dalšího užívání rodinnou ztrácí možnost 

využití pro odpočinek a rekreaci, jak tomu je doposud. 

  

Pozemek je dotčen předkupním právem podle § 101 zák.č. 183/2006 Sb. stavebního zákona v platném 

znění. Nabídka žadatele nebyla nabídkou ve smyslu § 101 odst. 5 zák.č. 183/2006 Sb. stavebního 

zákona v platném znění. 

  

Koordinační skupina na svém jednání dne 23.2017 projednala nabídku výkupu i možnost využití 

předkupního práva. Z důvodu změny koncepce dopravního napojení města Přerova na komunikaci II a 

III. tř. v této lokalitě sdělila, že nedoporučuje výkup tohoto pozemku a navíc je možné vzdát se 

předkupního práva k tomuto pozemku. 

  

Podle již zpracovaní projektové dokumentace bude po dokončení stavby dálnice D1 úsek Přerov 

- Říkovice, část dnešní silnice I/55 sousedící se zahradou pana Novotného zcela rekultivována. 

Kolem kratší strany předmětného pozemku povede dálniční přivaděč vybavený protihlukovou 

stěnou, bude míjet předmětný pozemek zhruba pod úhlem cca 300. Z toho vyplývá, že argument 

o oboustranném omezení pozemku p.č. 241/2 neodpovídá skutečnosti a ke zvýšení hlukové zátěže 

nedojde.   
Odbor správy majetku a komunálních služeb předložil k projednání dne 18.9.2017 tuto dispozici 

Zastupitelstvu města Přerova, které schválilo záměr úplatného převodu. Na základě této skutečnosti 

objednal odbor správy majetku a komunálních služeb znalecký posudek a dne 18.2.2018 tuto dispozici 

předložil k projednání Radě města Přerova, která usnesení nepřijala. 

  

Dle znaleckého posudku č. 61/17 znalce Jiřího Pazdery činí cena v čase a místě obvyklá 460 000,- Kč 

t.j. 200,- Kč/m2. Cena zjištěná pozemku p.č. 241/2 činí 107 695,- Kč. Celková cena včetně porostu a 

stavby činí 154 380,- Kč.  

  

Pan Novotný požaduje, aby tento pozemek odkoupilo statutární město Přerov za cenu 290,- Kč/m2 t.j. 

667 000,- Kč. Cenu pozemku odvodil z výkupů pozemku p.č. 62 v k.ú. Dluhonice, kde výkup tohoto 

pozemku dne 13.4.2017 schválilo Zastupitelstvo města Přerova za cenu 290,- Kč/m2. Cena byla 

stanovena znaleckým posudkem č. 44/16 znalce Jiřího Pazdery. 

  

Předmětem předlohy pro projednání je úplatný převod pozemku p.č. 241/2 v k.ú. Předmostí z 

vlastnictví Ing. Petra Novotného do vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

 


