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Návrh pro 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 3. 2. 2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Zdeněk Kadlec, referent 

Marcela Poláková, referentka 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku 

p.č. 357/1 v k.ú. Předmostí 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 357/1, dle geometrického plánu č. 1267-47/2019 

označené jako pozemek p.č. st. 997 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k.ú. Předmostí z 

majetku statutárního města Přerova do společného jmění manželů A*** a L*** D***, bytem *** za 

kupní cenu 19.000,- Kč - cena v místě a čase obvyklá. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala záležitost na 9. jednání dne 3.5.2019, kdy  neměla k převodu 

pozemku pod stavbou námitek. 

 

Místní výbor Předmostí: 

Místní výbor Předmostí nemá námitky k prodeji zastavěného pozemku. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Převod pozemku pod stavbou doporučuje, jedná se o pozemek pod legální stavbou rekreačního 

objektu, který není dosud zapsán v katastru nemovitostí.   

 

Komise pro majetkové záležitosti: 



Komise pro majetkové záležitosti na 7. zasedání dne 26.6.2019 doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 357/1 v k.ú. Předmostí z majetku statutárního 

města Přerova. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 21. schůzi dne 21.8.2019 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod části pozemku p.č. 357/1 v k.ú. Předmostí. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 

23.8. do 7.9.2019. 

Rada města Přerova na 30. schůzi dne 16.1.2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod pozemků dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 357/1 ostatní plocha o celkové výměře 10163 m2 v k.ú. Předmostí se nachází po levé 

straně komunikace ulice Žernava a tvoří jej z větší části rybník. Část tohoto pozemku je využívána 

jako zahrádky s rekreačními chatami. Pozemek je na základě směnné smlouvy uzavřené dne 11.3.2019 

s PMS Přerov a.s. s právními účinky vkladu ke dni 26.3.2019 v majetku statutárního města Přerova. 

Manželé L*** a A*** D***, bytem ***požádali o odprodej části pozemku p.č. 357/1 v k.ú. Předmostí 

zastavěné rekreační chatou v jejich vlastnictví. Doložili kolaudační rozhodnutí vydané dne 23.1.1989. 

Manželé D*** sdělili, že v době po vydání kolaudačního rozhodnutí z neznalosti nepožádali o zápis 

stavby do katastru nemovitostí. Nyní již chatu ani přilehlý pozemek fakticky neužívají, předali ji do 

užívání jinému uživateli, kterému po koupi pozemku pod chatou a zápisu stavby do katastru 

nemovitostí tuto chatu s pozemkem odprodají.  

Záměr úplatného převodu zastavěné části pozemku byl schválen na 21. schůzi Rady města Přerova dne 

21.8.2019. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 23.8.2019 do 7.9.2019. 

Manželé D***i předložili geometrický plán č. 7167-47/2019 vyhotoveným dne 25.7.2019 fy 

GEOKAM Přerov s.r.o. , kterým byla zaměřena budova a zastavěný pozemek byl označen novým 

parcelním číslem p.č. st. 997 o výměře 22 m***. Náklady na vyhotovení tohoto geometrického plánu 

hradili manž. D***.  

Dle znaleckého posudku ze dne 21.10.2019 vyhotoveného znalcem *** byla cena zjištěná stanovena 

ve výši 19.150,- Kč, t.j. 870,45 Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá stanovena ve výši 19.000,- Kč, 

t.j. 863,63 Kč/m2. Náklady na vyhotovení tohoto znaleckého posudku činily 1.900,- Kč. Žadatelé 

souhlasili s kupní cenou, úhradou nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a poplatku za návrh na 

vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod pozemku pod stavbou 

rekreačního objektu v lokalitě zahrádek na ulici Žernava v místní části Předmostí, který byl 

zkolaudován, ale dosud není zapsán v katastru nemovitostí.  

 

 


