
Pořadové číslo:  10/3.3.1 
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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 nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 

396 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje úplatný převod nemovité věci - pozemku p.č. 396 ostatní plocha o výměře 552 m2 v k.ú. 

Újezdec u Přerova, z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 

vlastnictví statutárního města Přerov za cenu v čase a místě obvyklou 553 000,- Kč. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry na svém jednání dne 18.5.2007 vyslovila souhlas s převodem pozemku do 

vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Komise pro záměry na svém jednání dne 2.10.2019  projednala  převod  ve variantním řešení: 

 

VARIANTA I 

Komise pro záměry doporučuje  Radě města Přerova podat  návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit úplatný převod nemovité věci - pozemku p.č. 396  ostatní plocha o výměře  552 m2 v k.ú. 

Újezdec u Přerova,  z vlastnictví ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 

vlastnictví statutárního města Přerov za cenu v čase a místě obvyklou 553 000,- Kč za předpokladu 

finančního krytí. 

 

VARIANTA II  

Komise pro záměry doporučuje  Radě města Přerova podat  návrh Zastupitelstvu města Přerova 

neschválit úplatný převod nemovité věci - pozemku p.č. 396  ostatní plocha o výměře  552 m2 v k.ú. 

Újezdec u Přerova,  z vlastnictví ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 

vlastnictví statutárního města Přerov za cenu v čase a místě obvyklou 553 000,- Kč . 



 

Komise pro záměry doporučila Radě města Přerova schválit Variantu II - podat   návrh Zastupitelstvu 

města Přerova neschválit úplatný převod pozemku p.č. 396 ostatní plocha v k.ú. Újezdec u Přerova. 

 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova  na své schůzi dne 16.1.2008 usnesením č. 744/25/7/2008 schválila záměr 

statutárního města Přerov  úplatný převod pozemku p.č. 396 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

Dne 28.11.2019 byl Radě města Přerova opětovně předložen návrh  na projednání ve znění předlohy . 

Stanovisko Rady bude sděleno předkladatelem v den konání Zastupitelstva města Přerova. 

 

Odbor ekonomiky 

V současné době odbor ekonomiky neeviduje žádost o posílení rozpočtu v této věci. V případě 

schválení úplatného převodu pozemku a předložení žádosti bude tato zařazena do seznamu 

nepokrytých požadavků a řešena v závislosti na prioritách města a možnostech rozpočtových zdrojů. 

 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb sděluje, že nemá finanční prostředky na tento převod. 

 

Oddělení územního plánování 

Z územního plánu  města Přerova vyplývá, že pozemek p.č. 396 v k.ú. Újezdec u Přerova se nachází v 

lokalitě vymezené  jako stávající plochy bydlení -  rodiné ( BR), a jeho využití je možné v souladu s 

vyhláškou č. 501/2006 Sb.,  o obecných požadavcích na využití území v platném znění.  

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 396 ostatní plocha o výměře 552 m2 se nachází v k.ú. Újezdec u Přerova na ul. Nová 

Čtvrt, ve vlastnictví ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který v r.2007 požádal o 

sdělení ve věci převodu. 

  

Rada města Přerova na své schůzi dne 16.1. 2008 schválila záměr úplatný převod pozemku p.č. 396 v 

k.ú. Újezdec u Přerova. Na základě usnesení Rady města Přerova byla ČR-ÚZSVM požádán o převod. 

  

Pozemek p.č. 396 ostatní plocha se nachází v zastavěném územní, nikoliv na zastavitelné ploše, nebotˇ 

tato plocha byla dle studie určena jako spojovací a přístupová komunikace mezi ulicemi Duhová a 

Nová Čtvrť v místní části Újezdec. V případě, že nedojde k převodu měl by pozemek nadále sloužit 

pro přístup k pozemkům p.č. 390, p.č. 391 a p.č. 392 v k.ú. Újezdec u Přerova. Jiný přístup není 

možný. 

  

Dne 9.9. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových sdělil výši kupní ceny, která byla 

stanovena ve výši 553 000,- Kč (tj. 1001,80 Kč/m2). Pozemek byl oceněn jako stavební, cena byla 

stanovena porovnávací metodou a jeví se vzhledem k využití pozemků neadekvátní, neboť pozemek 

sice lze zastavět , avšak při jeho zastavění dojde k zamezení přístupu na pozemky p.č. 390, p.č. 391 a 

p.č. 392 v k.ú. Újezdec u Přerova. O tomto byl vlastník informován, přesto žádá o projednání převodu 

pozemku p.č. 396 v k.ú. Újezdec u Přerova v orgánech obce. Na základě této skutečnosti byl Komisi 

pro záměry předložen k projednání převod ve dvou variantách. Komise pro záměry doporučila 

Variantu II- neschválit úplatný převod. Odbor správy majetku a komunálních služeb navrhuje přístup 



na pozemky p.č. 390, p.č. 391 a p.č. 392 řešit formou zřízení věcného břemene, práva příjezdu a 

přístupu přes pozemek p.č. 396 na pozemky p.č. 390, p.č. 391 a p.č. 392 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod pozemku p.č. 396 v 

k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 

vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

 


