
Pořadové číslo:  5/6.3.2 

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:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Navrhovatel:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku  

p.č. 5207/77 v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 

5207/77, ostatní plocha, o výměře 703 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví Ing. J*** H***, bytem ***, 

Přerov I-Město za cenu v čase a místě obvyklou 307 650,- Kč. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina nezaujala stanovisko, sdělila, že přístup a příjezd k bytovému domu  je zajištěn z 

veřejně přístupné komunikace. Pro statutární město Přerov není nezbytné pozemek vlastnit.  Stav 

komunikace na pozemku není dobrý, v případě nabytí hrozí požadavky ze strany uživatelů. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova dne 29.11.2019  usnesením č. 69/3/8/2018 schválila záměr statutárního města 

Přerova - úplatný převod  nemovité věci do majetku  statutárního města Přerov dle návrhu usnesení. 

Rada města Přerova  svým usnesením č. 287/10/7/2019 ze dne 28.2.2019 podala návrh Zastupitelstvu 

města Přerova  schválit úplatný převod dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek se nachází v Přerově na ulici Kabelíkova mezi obytnými domy Kabelíkova 7, Kabelíkova 9 a 

řadovými garážemi. Jedná se převážně o zpevněnou plochu, která umožňuje přístup ke garážím za 

uvedenými domy. 



Na statutární město Přerov zaslal žádost vlastník pozemku Ing. J*** H***, Přerov o dořešení právního 

vztahu pozemku p.č. 5207/77 v k.ú. Přerov. Ve své žádosti uvádí, že v minulosti udělilo JZD 

Želátovice, jako uživatel pozemku udělilo souhlas s výstavbou bytového domu a garáží investoru 

stavby, (SBD Přerov). Majetkoprávní vztahy nebyly však řešeny. Po roce 2000 odkoupilo SBD Přerov 

pozemky pod bytovými domy a garážemi. Veřejné prostranství kolem obytných domů a garáží nebylo 

řešeno. Z tohoto důvodu žádá o narovnání právních vztahů k uvedenému pozemku. 

Koordinační skupina na svém jednání dne 16.12.2011 doporučila převod pozemku, kde část pozemku 

je dotčena účelovou komunikací a tato je ve vlastnictví vlastníka pozemku. Dle územního plánu města 

Přerova pozemek slouží jako související plocha veřejného prostranství, v rámci stabilizované plochy 

bytového bydlení. 

Rada města Přerova na své 30. schůzi dne 9.2.2012 usnesením č. 1250/30/6/2012 schválila záměr 

statutárního města Přerova - převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerov. Na 

základě této skutečnosti byl objednán znalecký posudek. Cena v čase a místě obvyklá dle znaleckého 

posudku č. 1934/37/12 znalce JUDr. V***D***činila 500,- Kč/m2. 

  

Dne 18.9.2012 byla uvedená dispozice předložena k projednání Radě města Přerova, která svým 

usnesením č. 1871/48/7/2012 nepřijala usnesení a doporučila lokalitu řešit až po uzavření rozhodnutí 

soudu, který řešil soudní spor mezi statutárním městem Přerov, jako žalovaným a spoluvlastníky 

pozemku p.č. 5215/26 a p.č. 5215/27 v k.ú. Přerov, paní L*** Z***, M*** H*** a V*** L*** jako 

žalobci. Předmětem žaloby bylo zaplacení částky za užívání uvedených pozemků (- veřejné 

prostranství na ul. Kabelkova) bez právního důvodu. (Dle rozsudku Nejvyššího soudu Obci vzniká 

bezdůvodné obohacení plněním bez právního důvodu, pokud není užívání pozemku, který je součástí 

veřejného prostranství a je ve vlastnictví jiného subjektu, upraveno např. smlouvou mezi vlastníkem 

pozemku a obcí. Ustanovení § 34 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích nezakládá právo obce, aby vlastník 

pozemku, který je součástí veřejného prostranství strpěl bezplatné užívání.)  

Dne 22.1.2018 Zastupitelstvo města Přerova usnesením č. 1031/35/3/2018 schválilo směnu 

nemovitých věcí - pozemků p.č. 5215/32 a p.č. 5466/172 ve vlastnictví statutárního města Přerova za 

pozemky p.č. 5215/27 a p.č. 5215/26 vše v k.ú. Přerov ve spoluvlastnictví žalobců. Navrženým 

řešením tak došlo k vyrovnání všech nároků a ukončení soudního sporu v občanské rovině. 

Dne 13.3.2018 opětovně obrátil na Statutární město Přerov Ing. J*** H***o dořešení právního vztahu 

k pozemku p.č. 5207/77 v k.ú. Přerov, požaduje pozemek vykoupit nebo řešit směnou. Cena v čase a 

místě obvyklá u okolních pozemků p.č. 5215/26 a p.č.5215/27 v k.ú. Přerov za kterou tyto pozemky v 

r. 2018 směňovalo statutární město Přerov činila 650,- Kč/m2. Vzhledem k tomu, že statutární město 

Přerov nemá vhodné nemovitosti ke směně doporučuje odbor správy majetku a komunálních služeb 

pozemek vykoupit. Cena v čase a místě obvyklá byla stanovena znaleckým posudkem č. 93/18 znalce 

Jiřího Pazdery činí 307 650,- Kč. Pan H*** s cenou souhlasí.  

  

Na základě usnesení č.69/3/8/2018 Rady města Přerova, kterým schválila záměr statutárního města 

Přerova- úplatný převod uvedené nemovitosti v návrhu usnesení bylo dne 4.1.2019 požádáno o 

rozpočtové opatření ve výši 307 650,- Kč, tj. 438,- Kč/m2. 

  

  

Důvodem předložení a projednání této dispozice v orgánech obce je žádost Ing. J*** H***, který 

požaduje dořešení právního vztahu k pozemku p.č. 5207/77 ostatní plocha, ostatní komunikace v 

k.ú. Přerov, který tvoří veřejné prostranství na ulici Kabelíkova, nachází se zde komunikace 

IV.tř. - chodník a účelová komunikace.  

 

 


