
Pořadové číslo:  41/3.3.2 

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 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 nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku  p.č. 

542/2 a p.č. 552/8  oba v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov – pozemků 

p.č. 542/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 206 m2 a p.č. 552/8 ostatní plocha 

ostatní komunikace o výměře 65 m2 oba v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví M*** P***, A*** 

V***, Š***V***M***V*** zůstavitele zastoupeného soudním komisařem pro úkony soudu 

prvního stupně v řízení o pozůstalosti JUDr. Jitkou Palackou za celkovou kupní cenu 135 

500,- Kč a uzavření kupní smlouvy mezi M*** P***, A*** V***jako prodávajícími a 

statutárním městem Přerov jako kupujícím ve znění přílohy č. 1, uzavření kupní smlouvy 

mezi JUDr. Jitkou Palackou, soudním komisařem pro úkony soudu prvního stupně v řízení o 

pozůstalosti po zůstaviteli M*** V***i jako převodcem a statutárním městem Přerov jako 

nabyvatelem ve znění přílohy č. 2 a uzavření kupní smlouvy mezi Ing. Al*** F***, 

insolvenční správkyní zastupující dlužníka Š*** V*** jako prodávajícím a statutárním 

městem Přerov jako kupujícím. 

 

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

1. návrhu usnesení a podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě tohoto 

právního jednání. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina sdělila, že doporučuje vykoupit spoluvlastnické podíly k uvedeným pozemkům. 

Jsou součástí veřejného prostranství pod místní komunikací, chodníky a veřejnou zelení. 

 

 



Komise pro záměry 

Komise pro záměry na svém jednání dne 18.5.2016  doporučila Radě města Přerova schválit záměr 

statutárního města Přerova - úplatný převod  nemovitých věcí dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 22.9.2016 usnesením č. 1602/45/7/2016 schválila záměr 

statutárního města Přerova dle návrhu usnesení. 

Rada města Přerova na své schůzi dne 12.7.2018 usnesením č. 4022/97/7/2018 podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod dle předlohy. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 542/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přerov se nachází pod místní 

komunikací v křížení ulic Bratrská a Č. Drahlovského pod chodníkem s přilehlou zelení.  

Pozemek p.č. 552/8 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přerov se nachází pod chodníkem a 

přilehlou veřejnou zelení na ul. Bratrská. 

  

Paní P*** požádala o projednání převodu svého spoluvlastnického podílu pozemků p.č. 542/2 a p.č. 

552/8 v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova. Odbor správy majetku a komunálních 

služeb oslovil další spoluvlastníky a požádal je, zda by své spoluvlastnické podíly neodprodali.  

  

Pozemky jsou ve spoluvlastnictví M*** P***, Š*** V***, A*** V*** a zemřelého M*** V*** 

(každý vlastní id. 1/4 tohoto pozemku), kterého zastupuje soudní komisařka JUDr. Jitka Palacká. 

  

V řízení o pozůstalosti se dodatečně zjistilo, že zůstavitel (M*** V***) je spoluvlastníkem výše 

uvedených pozemků, které jsou předmětem likvidace pozůstalosti. Na základě usnesení Okresního 

soudu v Přerově byl udělen souhlas k prodeji dodatečně vyšlého majetku mimo dražbu. Dále pozemek 

p.č. 542/2 v k.ú. Přerov je dotčen předkupním právem podle § 101 zák.č. 183/2006 Sb. stavební 

zákona.  

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 9.2. 2016 znalce Stanislava Sedláčka činí k celku 135 

500,- Kč, tj. 500,- Kč/m2. Za tuto cenu hodlají spoluvlastníci uvedený pozemek převést. 

  

  

Důvodem předložení a projednání této dispozice je převod spoluvlastnických podílů pozemků 

p.č. 542/2 a p.č. 552/8 v k.ú. Přerov. Pozemky se nachází pod místní komunikací na rohu ulic 

Bratrská a Č. Drahlovského, která je v majetku statutárního města Přerov.  

 

 


