
Pořadové číslo:  2/3.1.3. 

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 12.11.2018 

Návrh pro 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 11. 2018 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví 

statutárního města Přerova –  stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 614, příslušnou k části 

obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 

614, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2614/6 v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví 

T*** B*** a M*** J*** do vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 19.4.2018 podala návrh ZM vyhradit si rozhodování o záměru a 

neschválit záměr StMPr - úplatný převod stavby chatky. 

 

Komise pro záměry  

Komise pro záměry na zasedání dne 4.4.2018 po projednání doporučila RM podat návrh ZM vyhradit 

si rozhodování, neschválit záměr StMPr - úplatný převod stavby chatky do vlastnictví StMPr a 

schválit záměr StMPr - úplatný převod pozemku p.č. 2614/6 (pod stavbou chatky) v k.ú. Přerov z 

vlastnictví StMPr.  

 

Odbor správy majetku  

Odbor správy majetku nedoporučuje stavbu chatky do vlastnictví StMPr převést z důvodu, že MAJ 

nemá potřebné finanční prostředky pro koupi stavby chatky a StMPr nemá pro ni využití.  

 



Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 2614/6 zast. pl. a nádvoří o výměře 16 m2 v k.ú Přerov je situován v zahrádkářské 

lokalitě po levém břehu řeky Bečvy podél cyklostezky směrem na obec Kozlovice a je ve vlastnictví 

statutárního města Přerov.  

  

Na předmětném pozemku se nachází stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 614, která je ve spoluvlastnictví 

M*** J*** a T***B***. Pozemek užívali na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 18.10.2015. 

Výše nájemného činila 7,-Kč/m2/rok, tj. 112,-Kč/rok. Účelem nájmu bylo využití pozemku pod 

stavbou chatky. Nájem byl skončen dohodou ke dni 30.9.2018. 

  

  

Vzhledem k tomu, že výše uvedení spoluvlastníci chatky mají zájem stavbu prodat třetí osobě, má dle 

ustanovení § 3056 zák. č. 89/2012 Sb. vlastník pozemku (StMPr), na němž je zřízena stavba, která 

není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku a nestala se součástí pozemku ke dni 

nabytí účinnosti tohoto zákona ke stavbě předkupní právo. 

  

Z této skutečnosti vyplývá, že vlastník stavby musí nabídnout vlastníkovi pozemku stavbu ke koupi, 

což spoluvlastníci učinili písemnou žádostí na odbor správy majetku. Současně doložili 

nezavkladovanou kupní smlouvu uzavřenou mezi spoluvlastníky chatky a budoucí vlastníky manželi 

D***.  

  

V případě, že StMPr nevyužije nabídku na odkoupení stavby chatky, bude chatka odprodána fyzickým 

osobám. 

  

Budoucí vlastníci stavby chatky, manželé O*** D*** a L*** D***, požádali i o odprodej pozemku 

p.č. 2614/6 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba pro rod. rekreaci č. e. 614, kterou mají 

zájem odkoupit od výše uvedených spoluvlastníků. Převod pozemku pod stavbou projednala RM na 

své schůzi dne 20.9.2018 a podala návrh ZM schválit převod pozemku.  

  

Stavba chatky se po podpisu kupní smlouvy a vkladu do katastru nemovitostí stane jejich vlastnictvím 

a v případě schválení pozemku pod stavbou chatky v ZM se stanou i vlastníky pozemku. 

  

  

Předloženým materiálem je řešen návrh neuplatnit předkupní právo ke stavbě chatky a 

neschválení záměru.  

 

 


