
Pořadové číslo:  7/3.2.2. 

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 14.08.2019 

Návrh pro 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 26. 8. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –    pozemků  

p.č. 6772/1, p.č. 6784/5, p.č. 6784/8 a částí pozemků p.č.  6773/1, p.č. 6784/3, p.č. 6784/4, 

p.č. 6784/7, 6800/1, 6800/2, 6801, vše v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 6772/1 ost. plocha , p.č. 6784/5 ost. plocha , p.č. 6784/8 ost. 

plocha a částí pozemků p.č. 6773/1 ost. plocha , p.č. 6784/3 ost. plocha , p.č. 6784/4 ost. plocha , p.č. 

6784/7 ost. plocha , 6800/1 ost. plocha , 6800/2 ost. plocha , 6801 ost. plocha , vše v k.ú. Přerov 

geometrickým plánem č. 6984-49/2019 označené jako pozemek p.č. 6801 ost. plocha o výměře 274 

m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví K***H***, bytem ***za kupní 

cenu v místě a čase obvyklou ve výši 110 000,- Kč, tj. 401,45 Kč/m2 navýšenou o DPH tj. 133 100,- 

Kč, 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku: 

Odbor správy majetku doporučuje převod pozemků. 

 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na  svém jednání  dne 5.4.2019 neměla námitek k převodu pozemků. 

 

Ko mise pro majetkové záležitosti: 

Komise na svém zasedání dne 7.5.2019 doporučila Radě města Přerova schválit záměr převodu dle 

návrhu na usnesení. 

 

 

 



Rada města Přerova  

Rada města Přerova na své schůzi dne 23.5.2019 schválila záměr převodu. 

Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena zveřejněním na úřední desce Magistrátu města 

Přerova ve dnech od 28.5. do 12.6.2019. 

Výsledek jednání Rady města Přerova na své 21. schůzi konané dne 21.8.2019 bude sdělen 

zpravodajem v den konání Zastupitelstva města Přerova. 

  

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky, které jsou předmětem převodu se nachází podél komunikace ul. U Žebračky mezi areálem 

Střední školy zemědělské. Pozemky jsou ve vlastnictví StMPr a navazují na stávající garáže.  

  

Na odbor správy majetku se obrátil pan K*** H***se žádostí o odprodej pozemků p.č. 6772/1 ost. 

plocha o výměře cca 21 m2, p.č. 6784/5 ost. plocha o výměře cca 24 m2, p.č. 6784/8 ost. plocha o 

výměře cca 25 m2 a částí pozemků p.č. cca 6773/1 ost. plocha o výměře cca 5 m2, p.č. 6784/3, ost. 

plocha o výměře cca 39 m2 p.č. 6784/4 ost. plocha o výměře cca 5 m2, p.č. 6784/7 ost. plocha o 

výměře cca 4 m2, p.č. 6800/1 ost. plocha o výměře cca 15 m2, p.č. 6800/2 ost. plocha o výměře cca 3 

m2, p.č. 6801 ost. plocha o výměře cca 137 m2, vše v k.ú. Přerov. Jedná se o zbývající pozemky, které 

navazují na řadové garáže, které jsou ve vlastnictví fyzických osob. 

  

  

Žadatel hodlá navázat na stávající garáže a výstavbou nových řadových garáží vytvořit jednotný celek, 

který bude v souladu s územním plánem města Přerova a záměry Olomouckého kraje a Střední školy 

zemědělské Přerov. Vzhledem k této skutečnosti žadatel uzavřel smlouvu o budoucí kupní smlouvě s 

Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 1191/40a na převod pozemku p.č. 4717/38 v 

k.ú. Přerov. 

  

  

Žadatel následně předložil geometrický plán č. 6984-46/2019, kterým byly odděleny převáděné částí 

pozemků p.č. 6773/1 ost. plocha , p.č. 6784/3, ost. plocha p.č. 6784/4 ost. plocha , p.č. 6784/7 ost. 

plocha , p.č. 6800/1 ost. plocha , p.č. 6800/2 ost. plocha , p.č. 6801 ost. plocha , označeny novým p.č. 

6801, který bude předmětem převodu. Tímto geometrickým plánem zanikly pozemky p.č. 6772/1 ost. 

plocha , p.č. 6784/5 ost. plocha , p.č. 6784/8 ost. plocha. 

  

  

Náklady za vyhotovení geometrického plánu si hradil žadatel sám a náklady za vyhotovení znaleckého 

posudku ve výši 3 630,- uhradí žadatel a budou řešeny v ujednání kupní smlouvy. 

  

Kontejnerové stání pro třídění komunálního odpadu , umístěné na části pozemku p.č. 6801 bude 

přemístěno za řadovými garážemi dle požadavku Odboru správy majetku na náklady žadatele.  

Předloženým materiálem je řešena žádost žadatele o odprodej pozemků uvedených v návrhu 

usnesení.  

 

 


