
Pořadové číslo:  41/3.3.3 

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 do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 

542/3 v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

542/3 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 93 m2 v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví 

Mgr. Š*** H*** a Ing. D*** D*** (každý id. 1/2) za cenu v čase a místě obvyklou 111 600,- 

Kč a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy. 

 

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 dne 19.1.2018 sdělila, že doporučuje nabytí tohoto pozemku do majetku 

statutárního města Přerov. 

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry doporučila  Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerov dle 

návrhu usnesení. 

 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 8.2.2018 schválila záměr statutárního města Přerov - úplatný 

převod pozemku p.č. 542/3 v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova. 



Rada města Přerova na své schůzi dne 12.7.2018 usnesením č. 4020/97/7/2018 podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod dle návrhu usnesení. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 542/3 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Přerov se nachází na rohu ulic Bratrská a 

Čapka Drahlovského. Jedná se o pozemek pod místní komunikací a chodníkem ve vlastnictví 

statutárního města Přerov. Pozemek je ve spoluvlastnictví Ing. D*** D***a Mgr. Š*** H***. 

  

Zastupitelstvo města Přerova dne 31.10.2011 usnesením č. 302/8/3/2011 schválilo úplatný převod 

pozemku p.č. 542/3 v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví Mgr. Š***H*** a Ing. V*** H***, za cenu 76 

362,11 Kč, za předpokladu finančního krytí. Na základě usnesení Zastupitelstva města Přerova bylo 

požádáno o rozpočtové opatření, avšak finanční prostředky nebyly pro uvedený převod uvolněny.  

  

Dne 17.1.2018 Mgr. Š*** H*** sdělil, že od r. 2011 se změnil druhý vlastník (místo Ing. V*** H***, 

Ing. D*** D***), z tohoto důvodu žádá o opětovné projednání a dořešení převodu pozemku p.č. 542/3 

v k.ú. Přerov. 

  

Pro úplnost dodáváme, že pozemek je dotčen předkupním právem podle § 101 zák.č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu. 

  

Cena zjištěná dle znaleckého posudku č. 1520-16/2018 Ing. Dana Hose činí 52.070,- Kč t.j. 600,- 

Kč/m2. 

Cena v čase a místě obvyklá činí 111.600,- Kč t.j. 1200,- Kč/m2. 

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod pozemku p.č. 542/3 v k.ú. 

Přerov, který se nachází na ul. Čapka Drahlovského. Důvodem převodu je dořešení právního 

vztahu k pozemku pod místní komunikací v křížení ulic Bratrská a Č. Drahlovského.  

 

 


