
Pořadové číslo:  5/6.3.1. 

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 18.04.2019 

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 do vlastnictví statutárního města Přerova –   pozemku  

p.č. 6850/5  v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 6850/5 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené o výměře 3.949 m2, v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví I*** D*** a D*** K*** za kupní 

cenu ve výši 980.000,- Kč, tj.  

  

- za spoluvlastnický podíl id. 1/2 pro D***  K*** ve výši 490.000,- Kč,  

- za spoluvlastnický podíl id. 1/2 pro I*** D*** ve výši 490.000,- Kč,  

  

do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 18.4.2019 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod dle návrhu usnesení. 

Rada města Přerova na své schůzi dne 8.2.2018 neschválila záměr StMPr - úplatný převod pozemku 

p.č. 6850/5 mimo jiné i pozemků p.č. 6850/1, p.č. 6850/4 vše v k.ú. Přerov do majetku StMPr. 

 

Následně Rada města Přerova na své schůzi dne 23.8.2018  schválila záměr StMPr - úplatný převod 

pozemku p.č. 6850/5  v k.ú. Přerov do majetku StMPr. 

 

Komise pro projednávání záměrů 

Komisi pro projednávání záměrů na svém zasedání dne 31.1.2018 se neusnesla ve věci doporučit Radě 

města Přerova schválit záměr StMPr – úplatný převod pozemku.  



Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání dne 19.1. 2018 neměla námitek k převodu pozemku do majetku 

StMPr.  

 

Odbor správy majetku 

Odbor správy majetku, oddělení dopravy konstatuje, že  mostní objekt ev.č. Př/M10-most přes 

Strhanec  je velmi špatném stavu, tvoří spojení ulic Skopalova a Na Hrázi v Přerově. Zejména během 

provádění plánované stavby MÚK - Polní, jehož investorem je ŘSD ČR, při které bude provedeno 

mimo jiné i dočasné zjednosměrnění ulice Polní, dojde na tomto mostním objektě k navýšení intenzity 

dopravy. V současné době je zadáno vypracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti a 

vyřízení stavebního povolení. Bez souhlasu vlastníků dotčeného pozemku nelze stavební povolení 

vyřídit. 

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal  o 

rozpočtové opatření – posílení rozpočtu k výše uvedenému účelu. Tento požadavek bude zahrnut  v 

návrhu pro 14. zasedání Rady města Přerova s názvem Rozpočtové opatření č. 6 a v návrhu pro       5. 

zasedání Zastupitelstva města Přerova s názvem Rozpočtové opatření č. 3, 4, 5 a 6. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 6850/5 vodní plocha o celkové výměře 3.949 m2 v k.ú. Přerov tvoří koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené po celé délce ul. Na Hrázi.  

  

V rámci stavby „Oprava mostního objektu ev.č. Př/M10-most přes Strhanec, ul.Skopalova a ul. Na 

Hrázi v Přerově“ jsou řešeny stavební úpravy mostu. Předmětnou stavbou bude dotčen pozemek p.č. 

6805/5 v k.ú. Přerov, který je vlastnictví id. ½ I*** D***7 a id. ½ D*** K***. Spoluvlastníci 

souhlasili s výkupem pozemku do majetku StMPr.  

  

Vzhledem k tomu, že Rada města Přerova neschválila záměr výkupu pozemku, bylo se spoluvlastníky 

jednáno o vztahu k dotčenému pozemku a to řešením zřízením věcného břemene – služebnosti, zřídit a 

provozovat stavbu „Oprava mostního objektu ev.č. Př/M10-most přes Strhanec, ul.Skopalova a ul. Na 

Hrázi v Přerově“ . 

  

Rada města Přerova na své schůzi dne 23.8.2018 schválila zřízení věcného břemene – služebnosti za 

úhradu ve výši 200,- Kč/bm dle vnitřního předpisu č. 12/2017. K podpisu smlouvy o právu provést 

stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene nedošlo ze strany spoluvlastníků 

pozemku p.č. 6850/5 v k.ú. Přerov. 

  

Proběhlo několik dalších zdlouhavých jednání mezi odborem správy majetku a spoluvlastníky 

předmětného pozemku a bylo dohodnuto objednání znaleckého posudku na pozemek p.č. 6850/5 a 

spoluvlastníci se k ceně vyjádři a případně navrhnou svůj návrh výše kupní ceny. 

  

Dle znaleckého posudku vypracovaného Ing. P.K. ze dne 23.1.2019 činí kupní cena v místě a čase 

obvyklá celkem 700.000,- Kč.  

  

Návrh kupní ceny dle spoluvlastníků pozemku p.č. 6850/5 činí 980.000,- Kč, tj.  

- za spoluvlastnický podíl id. 1/2 pro D*** K*** ve výši 490.000,- Kč,  

- za spoluvlastnický podíl id. 1/2 pro I*** D*** ve výši 490.000,- Kč.  



  

Náklady spojené s převodem pozemku, tj. náklady za vypracování za vypracování znaleckého 

posudku, které činí 3.000,- Kč uhradí statutární město Přerov.  

  

Pro informaci odbor správy majetku uvádí, že v roce 2015 byla po dlouhých projednáváních v trvání 

několika let uzavřena kupní smlouva mezi StMPr, jako kupujícím a panem K*** a paní D***jako 

prodávajícími na část pozemku p.č. 6850/6 vodní plocha o výměře 23 m2 v k.ú. Přerov za účelem 

vybudování cyklostezky.  

  

Odbor správy majetku nemá finanční prostředky ve svém rozpočtu pro rok 2019. Z tohoto důvodu 

požádal o rozpočtové opatření.  

  

Na listu vlastnictví pro pozemek p.č. 6850/5 je zapsáno zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky 

pro spoluvlastníka D***K***, který přislíbil, že do doby uzavření kupní smlouvy, bude zástavní 

právo z KN vymazáno.  

  

Předloženým materiálem je řešen výkup pozemku p.č. 6850/5 v k.ú. Přerov do vlastnictví 

statutárního města Přerov.  

 

 


