
Pořadové číslo:  5/6.2.1. 

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 17.04.2019 

Návrh pro 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 30. 4. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku 

p.č. 40/1 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 40/1 zast. plocha a nádvoří, zbořeniště, označený dle 

geometrického plánu č. 6823-110/2018 jako díl „a“ o výměře 41 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerov do spoluvlastnictví R*** N*** a T*** K***za celkovou kupní cenu ve 

výši 45.100,- Kč , tj. 1.100,- Kč/m2 (cena v místě a čase obvyklá dle znaleckého posudku), a to: 

- za spoluvlastnický podíl id. 1/2 pro R***N*** ve výši 22.550,- Kč, 

- za spoluvlastnický podíl id. 1/2 pro T*** K***ve výši 22.550,- Kč. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 4.4.2019 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova na své schůzi dne 25.6.2015 schválila záměr StMPr - úplatný převod části 

pozemku p.č. 40/1 v kú. Přerov z vlastnictví StMPr. 

Občanská veřejnost byla se záměrem seznámena zveřejněním na úřední desce Magistrátu města 

Přerova ve dnech od 29.11. do 14.12.2018.  

 

Komise pro projednávání záměrů 

Komise pro projednávání záměrů na svém zasedání dne 27.5.2015  doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr převodu. 

 

 



Koordinační skupina 

Koordinační skupina  na svém jednání dne 28.11.2008 vyslovila souhlas  s úplatným převodem. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 40/1 zast. pl. a nádvoří o celkové výměře 5.251 m2 je ve vlastnictví statutárního města 

Přerova a tvoří veřejné prostranství mezi školní jídelnou na ul. Kratochvílova a autobazarem, který 

provozuje R*** N*** 

  

Pozemek p.č. 37 ost. plocha o celkové výměře 1.764 m2 se nachází v ul. Palackého mezi Vysokou 

školou logistiky a školní jídelnou Přerov, Kratochvílova 30 a je ve spoluvlastnictví T*** K*** a 

J***N*** 

Odbor koncepce a strategického rozvoje zpracoval projektovou dokumentaci pro územní řízení na 

„Rozšíření ulic Palackého v Přerově“. Navrhovaná stavba řeší rozšíření obousměrné komunikace v 

úseku od křižovatky Palackého – Bratrská po křižovatku Palackého. Dr. Skaláka. Součástí projektu je 

vybudování cyklistického obousměrné stezky od křižovatky Palackého - Bratrská po křižovatku 

Palackého - Komenského. Stavba si vyžádá mimo jiné demolici ohradní zdi a trvalý zábor pozemku 

p.č. 37 o výměře cca 130 m2 pro umístění chodníku a cyklostezky. 

Na základě výše uvedeného požádal odbor rozvoje v roce 2008 o dořešení majetkoprávního vztahu k 

pozemku p.č. 37, který je ve spoluvlastnictví T***K*** a  J*** N*** 

Zastupitelstvo města Přerova na svém jednání dne 10.12.2012 schválilo směnu části pozemku p.č. 37 

ost. plocha, označené dle geometrického plánu č. 5163-36/2010 jako pozemek p.č. 37/6, ost. plocha o 

výměře *** a J*** N*** za části pozemku p.č. 40/1 zast. plocha a nádvoří, označené dle 

geometrického plánu č. 5163-36/2010 jako pozemky p.č. 40/10 ost. plocha o výměře 89 m2 a p.č. 

40/11 ost. plocha o výměře 41 m2 oba v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova. Směna 

pozemků by byla realizována bez doplatku rozdílu ceny směňovaných pozemků. 

  

J.N***a T.K*** byl zaslán návrh směnné smlouvy, kterou však odmítli podepsat s tím, že požadovali 

jakékoliv potvrzení, či jinou formu záruky, že projektová dokumentace pro příslušnou stavbu obsahuje 

závazek stavebníka - StMPr vybudovat zpevněný vjezd na pozemek p.č. 37 v k.ú. Přerov (pro nákladní 

vozidla).  

  

Proběhlo několik dalších zdlouhavých jednání mezi odborem správy majetku a J.N*** a T.K***. Na 

těchto jednáních bylo dohodnuto, že se uskuteční nově směna části pozemku p.č. 37 o výměře cca 130 

m2, která je ve spoluvlastnictví J*** N*** a T*** K*** za část pozemku 40/1 o výměře cca 89 m2, 

která je ve vlastnictví statutárního města Přerova. Směna těchto částí pozemků měla být realizována na 

základě výše uvedeného.  

  

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Zastupitelstvo města Přerova na svém zasedání dne 

19.2.2018 schválilo směnu části pozemku p.č. 40/1 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov o celkové 

výměře cca 105 m2 ve vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 37 ost. plocha v 

k.ú. Přerov o celkové výměře cca 119 m2 ve spoluvlastnictví (každý id. 1/2) T***K***a  J*** N***   

a uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě. Smlouva o budoucí směnné smlouvě byla uzavřena 

dne 20.3.2018. 

  

V původní směnné smlouvě byl zahrnut i převod části pozemku p.č. 40/1 z vlastnictví StMPr do 

spoluvlastnictví R*** N***(každý id. 1/2) a T*** K*** (každý id. 1/2) . Vzhledem ke skutečnosti, že 

byla uzavřena zatím jen smlouva o budoucí směnné smlouvě, bylo dohodnuto mezi spoluvlastníky a 

odborem MAJ, že převod části pozemku p.č. 40/1 bude projednán samostatně. Proto bylo nutné 

vyhotovit nový geometrický plán a aktualizovat znalecký posudek. Rovněž bylo nutné opětovně 

zveřejnit záměr převodu. 



Dle aktualizovaného znaleckého posudku vypracovaného JUDr. Vratislavem Dočkalíkem ze dne 

9.1.2019 činí kupní cena v místě a čase obvyklá 45.100,- Kč za část pozemku p.č. 41 díl „a“. 

  

Náklady spojené s převodem pozemku, tj. náklady za vypracování geometrického plánu činí 6.050,- 

Kč a náklady za vypracování znaleckého posudku činí 3.946,- Kč. Náklady budou řešeny v ujednání 

kupní smlouvy mezi StMPr a R.N*** a   T.K***, a to tak, že strana kupující uhradí ½. 

  

Předloženým materiálem je řešen převod části pozemku p.č. 40/1, který se nachází v oploceném 

areálu autoservisu a tím dojde k vyřešení majetkoprávnímu vztahu k pozemku.  

 

 


