
Pořadové číslo:  6/3.1.4. 

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 12.06.2019 

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: 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. st. 84/1 jehož součástí 

je stavba č.p. 64 rodinný dům příslušná k části obce Přerov III-Lověšice a pozemku p.č. 

171 vše v k.ú. Lověšice u Přerova do majetku statutárního města Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 84/1 zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 214 m2 jehož součástí je stavba č.p. 64, rodinný dům příslušná k části obce Přerov 

III-Lověšice a pozemku p.č. 171 zahrada o výměře 147 m2 vše v k.ú. Lověšice u Přerova z majetku 

pana Z***T***, bytem ***  do majetku statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku konstatuje, že vlastník předmětných nemovitých věcí požaduje kupní cenu 

výrazně převyšující cenu stanovenou znaleckým posudkem. Na výkup těchto nemovitých věcí nejsou 

v rozpočtu odboru k dispozici finanční prostředky. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 16. schůzi dne 23.5.2019 zrušila své usnesení přijaté na 104. schůzi dne 

18.10.2018, kterým schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 84/1 se 

stavbou č.p. 64, rodinný dům a pozemku p.č. 171 vše v k.ú. Lověšice u Přerova a podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr úplatného převodu těchto nemovitých věcí do majetku 

města. 

 

Důvodová zpráva: 



Pozemek p.č. st. 84/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 214 m2, jehož součástí je stavba č.p. 64 

rodinný dům příslušná k části obce Přerov III-Lověšice a pozemek p.č. 171 zahrada o výměře 147 m2 

vše v k.ú. Lověšice u Přerova se nachází na ul. Drážní v po pravé straně při vjezdu do místní části 

Lověšice od železničního podjezdu. Dle údajů vedených v katastru nemovitostí jsou uvedené nemovité 

věci ve vlastnictví pana Z***T***, bytem ***. Dle údajů vedených na LV č. 331 pro obec Přerov a 

k.ú. Lověšice u Přerova je pozemek p.č. st. 84 zatížen věcným břemenem bytu a dále pozemky p.č. st. 

84/1 a p.č. 171 jsou zatíženy věcným břemenem užívání - obě břemena pro pana B*** T***a paní 

V*** T*** oba bytem *** (jedná se o zemřelé rodiče současného vlastníka). V případě schválení 

převodu nemovitých věcí do majetku města by podmínkou převodu byl výmaz těchto věcných 

břemen. 

Uvedené nemovité věci jsou částečně dotčeny záměrem rozšíření stávající komunikace a chodníku, 

které by bylo realizováno v návaznosti na plánovanou 5. stavbu železniční trati Brno - Přerov (investor 

SŽDC), jejíž součástí bude vybudování nového železničního mostu v k.ú. Lověšice nad silnicí III/0557 

(v majetku Olomouckého kraje). Vlastník dotčených nemovitých věcí pan T*** dne 22.8.2018 jednal 

se zástupci statutárního města Přerova o možnosti odkupu celého domu a pozemků.  

Rada města Přerova na 104. schůzi dne 18.10.2018 schválila záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod předmětných nemovitých věcí do majetku města.  

Po dohodě s vlastníkem - panem T*** - bylo zadáno zpracování znaleckého posudku na stanovení 

ceny zjištěné a ceny v místě a čase obvyklé (domu a pozemků) znalci panu ***. Dle znaleckého 

posudku vyhotoveného dne 6.12.2018 činí cena zjištěná 1.202.460,- Kč a cena v místě a čase obvyklá 

1.450.000,- Kč.  

Pan T***byl seznámen se znaleckým posudkem a na jednání následně sdělil, že požaduje kupní cenu 

ve výši 5.000.000,- Kč.  

Protože požadovaná kupní cena výrazně převyšuje cenu zjištěnou, je záměr opětovně předkládán k 

projednání orgánům města k posouzení. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán opětovně záměr úplatného převodu pozemku se 

stavbou rodinného domu a navazující zahrady v ulici Drážní v místní části Lověšice do majetku 

města pro urychlení realizace stavby rozšíření stávající komunikace a chodníku při příjezdu do 

Lověšic.  

 

 


