
Pořadové číslo:  10/3.2.2. 

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 28.11.2019 

Návrh pro 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 12. 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 -  pozemku p.č. 

1508 v k.ú. Dluhonice 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 1508 zahrada o výměře 70 m2 v k.ú. Dluhonice z vlastnictví 

statutárního města Přerova do společného jmění manželů P*** a B*** H*** za kupní cenu 14.000,- 

Kč (cena v místě a čase obvyklá). 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala záležitost převodu pozemku na 10. jednání dne 25.5.2017, kdy k 

převodu pozemku neměla námitek. 

 

Místní výbor Dluhonice: 

Místní výbor Dluhonice nemá k převodu pozemku žadatelům námitek. 

 

Komise pro záměry: 

Komise pro záměry na 32. zasedání dne 9.8.2017 doporučila Radě města Přerova schválit záměr 

statutárního města Přerova - úplatný převod předmětného pozemku z majetku města. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova schválila záměr statutárního města Přerova na 75. schůzi dne 24.8.2017. 

Rada města Přerova projednala záležitost úplatného převodu pozemku dle návrhu usnesení na 27. 

schůzi Rady města Přerova dne 28.11.2019. O výsledku jednání Rady města Přerova bude 

Zastupitelstvo města Přerova informováno předkladatelem při projednávání. 



Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 1508 zahrada o výměře 70 m2 v k.ú. Dluhonice se nachází po pravé straně komunikace 

ul. K Nadjezdu v místní části Dluhonice. Uvedený pozemek je volný nevyužívaný. Dle územního 

plánu je pozemek v ploše vymezené pro plochy RR.- rekreace rodinná. Pozemek je v majetku 

statutárního města Přerova.  

Manželé P*** a B*** H***, bytem *** jsou vlastníky pozemku p.č. p.č. 333/3 na které stojí stavba 

bez čp/če, kterou užívají k rekreaci a pozemku p.č. 333/1 zahrada v k.ú. Dluhonice. Mezi tímto 

pozemkem a komunikací ul. K Nadjezdu se nachází pozemek p.č. 1508 v k.ú. Dluhonice v majetku 

statutárního města Přerova. Pro zajištění bezproblémového přístupu na svůj pozemek požádali manž. 

H*** o koupi pozemku p.č. 1508 v k.ú. Dluhonice. 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod předmětné části pozemku byl schválen na 75. 

schůzi rady města Přerova dne 24.8.2017. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 30.8. do 

15.9.2017, opakovaně od 26.9. do 11.10.2018 a od 11.11. do 26.11.2019. 

Dle znaleckého posudku vyhotoveného znalcem *** byla cena zjištěná stanovena ve výši 9.710,- Kč, 

t.j. 138,70,- Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá byla stanovena ve výši 14.000,- Kč, tj. 200,- Kč/m2. 

Náklady na vyhotovení tohoto posudku činily 800,- Kč. 

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod pozemku, který se nachází 

mezi komunikací ulice K Nadjezdu a zahradou ve vlastnictví žadatelů v místní části Dluhonice.  

 

 


