
Pořadové číslo:  41/3.2.3. 

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 17.08.2018 

Návrh pro 41. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 8. 2018 

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. 500/1 v k.ú. Dluhonice 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 500/1 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 

324-1/2015 označené jako díl „a“ o výměře 0,44 m2 v k.ú. Dluhonice z vlastnictví 

statutárního města Přerova do vlastnictví paní K*** K***, bytem *** za kupní cenu 350,- Kč 

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

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.10.2018 

 

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 žádost o převod části pozemku dotčené stavbou žadatele na 21. 

jednání dne 18.12.2015 s kladným stanoviskem.  

 

Místní výbor  Dluhonice: 

Místní výbor  Dluhonice ve vyjádření ze dne 7.4.2016 souhlasí s převodem pozemku. 

 



Komise pro záměry: 

Komise pro záměry na 15. zasedání dne 20.4.2016 doporučila Radě města Přerova schválit záměr 

úplatného převodu části pozemku dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 43. schůzi dne 5.5.2016 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod části pozemku p.č. 500/1 v k.ú. Dluhonice pod stavbou žadateli. Záměr byl zveřejněn na úřední 

desce ve lhůtě od 6.6. do 20.6.2016 a opakovaně ve lhůtě od 17.5. do 31.5.2018.  

Rada města Přerova na 96. schůzi dne 28.6.2018 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod části pozemku v rozsahu a za podmínek dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 500/1, ostatní plocha, o celkové výměře 315 m2 v k.ú. Dluhonice tvoří vjezd ke stavbám 

v ulici U Hřiště. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

Paní K***K***, bytem *** požádala o koupi části pozemku p.č. 500/1 k.ú. Dluhonice o výměře 0,44 

m2, která je dotčena stavbou bez čp/če (využívané jako dílna). Zbývající část stavby stojí na části 

pozemku p.č. 202/1 v k.ú. Dluhonice ve vlastnictví žadatelky. Paní K*** k žádosti předložila 

geometrický plán. 

Koordinační skupina projednala žádost o převod části pozemku dotčené stavbou žadatele na 21. 

jednání dne 18.12.2015 s kladným stanoviskem.  

Místní výbor Dluhonice ve vyjádření ze dne 7.4.2016 souhlasí s převodem pozemku. 

Komise pro záměry na 15. zasedání dne 20.4.2016 doporučila Radě města Přerova schválit záměr 

úplatného převodu části pozemku dle návrhu usnesení. 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod předmětné části pozemku byl schválen na 43. 

schůzi rady města Přerova dne 5.5.2016. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 6.6. do 

20.6.2016 a opakovaně ve lhůtě od 17.5. do 31.5.2018. 

Šetřením bylo následně zjištěno, že stavba dílny, kterou postavila paní K*** se svým, nyní již 

zesnulým manželem již v roce 1976 a která byla přestavěna v roce 1993 není dosud zapsána v katastru 

nemovitostí a pro realizaci převodu části pozemku p.č. 500/1 v k.ú. Přerov je nutno současně požádat 

katastrální úřad o zápis této stavby do katastru nemovitostí.  

Paní K***byla seznámena se schválením záměru a vyzvána k potvrzení souhlasu s úhradou nákladů a 

doložení dalších potřebných dokladů potřebných pro vyhotovení návrhu kupní smlouvy a zápisu 

stavby do katastru nemovitost. 

Kompletní doklady byly ze strany p. K*** doloženy až nyní.  

Kupní cena pozemku ve výši celkem 350,- Kč odpovídá ceně v místě a čase obvyklé a byla stanovena 

znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem Ing. Alešem Vymazalem.  

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převodu části pozemku - 0,44 

m2 - pod stavbou dílny v místní části Dluhonice.  

 

 


