
Pořadové číslo:  6/3.2.2. 

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 10.06.2019 

Návrh pro 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 17. 6. 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 majetku statutárního města Přerova – části pozemku 

p.č. 3158/14 v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                          

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 3158/14 ostatní plocha o výměře cca 12 m2 v k.ú. 

Přerov z majetku statutárního města Přerova do majetku vlastníků jednotek dle jejich 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1343 příslušného k části obce Přerov I-

Město, stojícího na pozemku p.č. 3094 v k.ú. Přerov, a to následovně: 

vlastník bytové jednotky č. 1343/1, podíl na společných částech domu id 8136/67332 

vlastník bytové jednotky č. 1343/2, podíl na společných částech domu id 8296/67332 

vlastník bytové jednotky č. 1343/3, podíl na společných částech domu id 8207/67332 

vlastník bytové jednotky č. 1343/4, podíl na společných částech domu id 8355/67332 

vlastník bytové jednotky č. 1343/5, podíl na společných částech domu id 2117/16833 

vlastník bytové jednotky č. 1343/6, podíl na společných částech domu id 4303/33666 

vlastník bytové jednotky č. 1343/7, podíl na společných částech domu id 8628/67332 

vlastník bytové jednotky č. 1343/8, podíl na společných částech domu id 8636/67332  

za kupní cenu ve výši 1700,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o právu provést stavbu a o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním 

městem Přerov (jako budoucím prodávajícím), Společenství vlastníků pro dům Šrobárova 1 v 

Přerově, se sídlem Šrobárova 1, Přerov IČ: 28618467 (jako stavebníkem) a vlastníky bytových 

jednotek č. 1343/1, č. 1343/2, č. 1343/3, p.č. 1343/4, č. 1343/5, č. 1343/6, č. 1343/7, č. 1343/8 v 

budově č.p. 1343 bytový dům příslušný k části obce Přerov I - Město (Šrobárova 1) (jako budoucím 

kupujícím). Kupní smlouva bude uzavřena do 30 dnů ode dne, kdy budoucí kupující předloží 

budoucímu prodávajícímu geometrický plán na oddělení převáděných částí pozemku p.č. 3158/14 v 

k.ú. Přerov, nejpozději však do 3 let od uzavření smlouvy. 

 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala žádost na 20. jednání dne 7.12. 2018 kdy neměla námitky k realizaci 

stavby a převodu předmětné části pozemku. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 7. schůzi dne 17.1.2019 schválila záměr statutárního města Přerova úplatný 

převod části pozemku p.č. 3158/14 v k.ú. Přerov z majetku města. Záměr byl zveřejněn na úřední 

desce ve lhůtě od 22.1. 2019 do 6.2.2019. Rada města Přerova na 16. schůzi dne 23.5.2019 podala 

návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod předmětné části pozemku a uzavření 

budoucí kupní smlouvy. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 3158/14 ostatní plocha o výměře 645 m2 v k.ú. Přerov tvoří veřejné prostranství - zeleň 

a chodníky v okolí obytného domu č.p. 3094 v Přerově (Šrobárova 1). Uvedený pozemek je ve 

vlastnictví statutárního města Přerova.  

Společenství vlastníků pro dům Šrobárova 1 v Přerově má záměr realizovat stavbu "Rekonstrukce 

balkonů v domě Šrobárova 1 v Přerově", v rámci které budou vybudovány nové balkony o rozměru 

1,5m x 3,7 m umístěné nad pozemkem p.č. 3158/14 v k.ú. Přerov v majetku města. Z tohoto důvodu 

požádalo společenství vlastníků o souhlas s umístěním této stavby na pozemku a o převod částí 

pozemků pod navrhovanými balkony o výměře celkem cca 12 m2.  

Rada města Přerova na 7. schůzi dne 17.1.2019 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod částí pozemku p.č. 3158/14 v k.ú. Přerov o výměře cca 12 m2. Tento záměr byl zveřejněn na 

úřední desce ve lhůtě od 22.1. do 6.2.2019. 

Bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny za 1 m2 převáděných částí pozemků. 

Dle tohoto znaleckého posudku vyhotoveného znalcem *** byla cena zjištěná stanovena částkou 

1390,- Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá částkou 1700,- Kč/m2. 

  

Nejprve bude uzavřena smlouva o právu provést stavbu a o budoucí kupní smlouvě a mezi statutárním 

městem Přerov (jako budoucím prodávajícím), Společenství vlastníků pro dům Šrobárova 1 v Přerově 

(jako stavebníkem) a vlastníky bytových jednotek: 

vlastníka bytové jednotky č. 1343/1, podíl na společných částech domu id 8136/67332 

vlastníka bytové jednotky č. 1343/2, podíl na společných částech domu id 8296/67332 

vlastníka bytové jednotky č. 1343/3, podíl na společných částech domu id 8207/67332 

vlastníka bytové jednotky č. 1343/4, podíl na společných částech domu id 8355/67332 

vlastníka bytové jednotky č. 1343/5, podíl na společných částech domu id 2117/16833 

vlastníka bytové jednotky č. 1343/6, podíl na společných částech domu id 4303/33666 

vlastníka bytové jednotky č. 1343/7, podíl na společných částech domu id 8628/67332 

vlastníka bytové jednotky č. 1343/8, podíl na společných částech domu id 8636/67332  

v budově č.p. 1343 bytový dům příslušný k části obce Přerov I - Město (Šrobárova 1) (jako budoucími 

kupujícím). Kupní smlouva bude uzavřena po dokončení stavby, do 30 dnů ode dne, kdy budoucí 

kupující předloží budoucímu prodávajícímu geometrický plán na oddělení převáděné části pozemku, 

nejpozději však do 3 let od uzavření budoucí smlouvy. Náklady spojené s vypracováním znaleckého 

posudku, geometrického plánu a správní poplatek za vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí 

uhradí kupující. 

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod částí pozemku, které jsou 

dotčeny stavbou nových balkonů na domě Šrobárova 1 v Přerově.  

 



 


