
Pořadové číslo:  41/3.3.7. 

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 Přerova - části pozemku 

p.č. st. 1 v k.ú. Vinary u Přerova a zrušení věcných břemen váznoucích na převáděné 

části pozemku p.č. st. 1 v k.ú. Vinary u Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. st. 1 zastavěná plocha a nádvoří, dle 

geometrického plánu č. 381-5/2012 označené jako p.č. 443 o výměře 24 m2 v k.ú. Vinary u 

Přerova z vlastnictví paní L*** A***, bytem *** za kupní cenu 10.800,- Kč/m2 - cena v 

místě a čase obvyklá a zrušení věcného břemene bytu a věcného břemene užívání zřízeného k 

tíži pozemku p.č. 443 v k.ú. Vinary u Přerova pro pana J*** A***, bytem *** a uzavření 

kupní smlouvy a smlouvy o zrušení věcného břemene mezi paní L***A***, bytem *** (jako 

prodávajícím), statutárním městem Přerov (jako kupujícím) a panem J*** A***, bytem *** 

(jako oprávněným z věcných břemen) 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 záležitost výkupu předmětné části pozemku na 3. jednání se 

souhlasným stanoviskem. 



 

Místní výbor Vinary: 

Místní výbor Vinary výkup předmětné části pozemku doporučil. Pozemek bude využit k propojení 

stávajících úseků chodníků v ulici Růžová. 

 

Komise pro záměry: 

Komise pro záměry projednala záležitost na 32. zasedání dne 9.8.2017, kdy doporučila Radě města 

Přerova schválit záměr statutárního města Přerova úplatný převod předmětné části pozemku do 

majetku statutárního města Přerova. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova projednala záležitost na 98. schůzi dne 9.8.2018 a podala návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. st. 1 v k.ú. Vinary u Přerova do majetku 

města v rozsahu a za podmínek dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. st 1 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 1026 m2 v k.ú. Vinary u Přerova, 

jehož součástí je stavba č.p. 1 rodinný dům příslušná k části obce Přerov XI - Vinary, se nachází na 

ulici Růžová v místní části Vinary. Uvedený pozemek s domem je ve vlastnictví paní L***A***, 

bytem ***. 

Část uvedeného pozemku o výměře 24 m2 zasahuje do veřejného prostranství s komunikací v ulici 

Růžová a paní A*** nabídka tuto část statutárnímu městu Přerov k odprodeji a předložila geometrický 

plán na rozdělení pozemku pč. st. 1, kterým byla předmětná části pozemku oddělena. 

Záměr úplatného převodu předmětné části pozemku do majetku statutárního města Přerova byl 

schválen na 75. schůzi Rady města Přerova dne 24.8.2018.  

Znaleckým posudkem byla stanovena cena zjištěná pozemku ve výši 3.700,- Kč, t.j. 154,17 Kč/m2 a 

cena v místě a čase obvyklá ve výši 10.800,- Kč, t.j. 450,- Kč/m2. Paní A*** souhlasila s převodem za 

kupní cenu ve výši 10.800,- Kč. Finanční prostředky pro výkup předmětné části pozemku jsou nyní v 

rozpočtu oboru správy majetku rezervovány. 

Protože je k pozemku p.č. st. 1 zapsáno v katastru nemovitostí věcné břemeno bytu a věcné břemeno 

užívání pro fyzickou osobu - pana J*** A*** je současně orgánům města předkládáno zrušení těchto 

břemen k nabývané části pozemku, označené jako p.č. 443 v k.ú. Vinary u Přerova, jako jedno z 

ujednání schvalované smlouvy 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod části pozemku, která 

zasahuje do veřejného prostranství s komunikací v ulici Růžová v místní části Vinary do 

majetku města.  

 

 


