
Pořadové číslo:  2/3.3.3 

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 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: 

Převod  nemovité věci do majetku statutárního města Přerov -  pozemku p.č. 61 v k.ú. 

Dluhonice. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 61 

zahrada o výměře 403 m2 v k.ú. Dluhonice ve vlastnictví V***O*** za dohodnutou kupní cenu 141 

050,- Kč, ve znění přílohy č. I 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor ekonomiky 

Předmětné posílení bylo součástí návrhu Rozpočtové opatření č. 13, 14 a 15, který schválilo 

Zastupitelstvo města Přerova dne 27.08.2018. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 31.5.2018  schválila záměr statutárního města Přerov  - úplatný 

převod nemovité věci dle návrhu usnesení. 

Dne 20.9.2018 usnesením č. 4198/101/7/2018 podala Rada města Přerova návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit  úplatný převod dle návrhu usnesení.  

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry na svém jednání dne 16.5.2018  doporučila Radě města Přerova schválit  převod 

nemovité věci do majetku statutárního města Přerova dle návrhu usnesení. 

 

 

 

Koordinační skupina  



Koordinační skupina dne 20.4.2018 sdělila, že pro pozemek není v současné době žádné využití pro 

statutární město Přerov. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 61 zahrada v k.ú. Dluhonice se nachází na ul. Předmostská v místní části Přerov V- 

Dluhonice. Jedná se o pozemek, který byl dotčen stavbou dálnice D1 Přerov -Říkovice. Ředitelství 

silnic a dálnic vykoupilo část pozemku původní parcely č. 61, dnes p.č. 1145/7, zbývající část 

ponechalo vlastníku V*** O***, který se obrátil na statutární město Přerov se svou žádostí o možném 

vykoupení zahrady, neboť se dozvěděl, že pozemky p.č. 60 a p.č. 62 v k.ú. Dluhonice vykoupilo 

statutární město Přerov. Z tohoto důvodu žádá o odkoupení pozemku p.č. 61 v k.ú. Dluhonice za 

stejných podmínek. 

  

V r. 2016 vykoupilo statutární město Přerov pozemek p.č. 60, p.č. 51/1 a p.č. 52/1 v k.ú. Dluhonice za 

cenu 350,- Kč/m2.  

  

Rada města Přerova dne 31.5.2018 schválila záměr statutárního města Přerov. Na základě této 

skutečností bylo požádáno o rozpočtové opatření na výkup tohoto pozemku za stejných podmínek jako 

u okolních nemovitostí, t.j. 350,- Kč/m2. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod pozemku p.č. 61 zahrada v 

k.ú. Dluhonice. Důvodem převodu je dořešení právního vztahu k pozemku dotčeného stavbou 

dálnice.  

 

 


