
Pořadové číslo:  11/3.3.2 

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 27.01.2020 

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 

Marie Doušková, referentka 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých  věcí  do majetku statutárního města Přerov pozemků p.č. 

606 a   p.č. 607 v k.ú. Dluhonice. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 

607 orná půda o výměře 3598 m2 v k.ú. Dluhonice z vlastnictví Ing. R*** H***, za 

dohodnutou kupní cenu která činí 1 978 900,- Kč, za předpokladu finančního krytí. 

 

2 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemku 

p.č. 606 orná půda o výměře 3495 m2 v k.ú. Dluhonice z vlastnictví Ing. I*** B***, *** za 

dohodnutou kupní cenu která činí 1 922 250,- Kč, za předpokladu finančního krytí. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina konstatovala, že se jedná o kompenzace obyvatelům Dluhonice za strpění vedení 

stavby dálnice 0136 Říkovice Přerov. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 7.11. 2019 schválila záměr statutárního města Přerova  - 

úplatný převod pozemku p.č. 606 a p.č. 607 v k.ú. Dluhonice. 

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

Přerova. 

 

Odbor správy majetku 



Odbor správy majetku a komunálních služeb převod pozemků doporučuje. V současné době  však 

nemá  v rozpočtu na  výkup finanční prostředky. 

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal            

o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu k výše uvedenému účelu. Tento požadavek je zahrnut      v 

návrhu pro 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova s názvem Rozpočtové opatření č. 1 a 2. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 607 orná půda a p.č. 606 orná půda se nachází v lokalitě " Záhumení" v k.ú. Dluhonice.,  

  

Dne 6.8. 2019 na základě jednání ve věci urbanistické studie Dluhonice, která je podkladem pro 

změnu územního plánu v lokalitě Záhumení a Na Trávníčku vzešel požadavek za strany občanů, 

vybudovat dopravní a technickou infrastrukturu v lokalitě Záhumení na pozemku p.č. 606 a p.č. 607 v 

k.ú. Dluhonice. Tato lokalita je dle územního plánu určena jako plochy pro bydlení a výše uvedené 

pozemky by měly sloužit za účelem přístupu a vybudování inženýrských sítí. Na základě této 

skutečnosti odbor správy majetku a komunálních služeb oslovil vlastníky těchto pozemků.  

  

Vlastník pozemku p.č. 607 orná půda o výměře 3598 m2 v k.ú. Dluhonice, Ing. R*** H*** sdělil, že 

pozemek odprodá za navrženou cenu, 520,- Kč/m2. Cena pozemku dle znaleckého posudku znalce 

Jiřího Pazdery činí 506 597, Kč, cena v čase a místě obvyklá činí 899 500,- Kč t.j. 250,- Kč/m2. O 

ceně pozemku dle tohoto znaleckého posudku byl vlastník informován. Jelikož s cenou nesouhlasil byl 

vypracován nový znalecký posudek Ing. V*** D*** kde cena zjištěná u pozemku p.č. 606 činí 1 430 

191, 10 Kč, pozemek p.č. 607 byl ohodnocen ve výši 1 430 191,12 Kč. Cena v čase a místě obvyklá 

byla stanovena ve výši 450,- Kč/ m2 , t.j. u pozemku p.č. 606 částka 1 572 750,- Kč a pozemku p.č. 

607 částka 1 619 100,- Kč. 

Vlastník pozemku p.č. 607 orná půda v k.ú. Dluhonice pan Ing. Ro*** H*** dne 17.1. 2020 na 

jednání s náměstkem primátora sdělil, že trvá na převodu za cenu 550,- Kč/m2 (dle návrhu usnesení). 

Jelikož infrastruktura podle urbanistické studie bude realizována také na pozemku p.č. 606 v k.ú. 

Dluhonice je převod pozemku řešen za stejných podmínek. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb v současné době nemá na tuto dispozici finanční 

prostředky. . Po schválení rozpočtového opatření bude uzavřena smlouva kupní.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerov pozemku p.č. 606 a p.č. 607 v k.ú. Dluhonice - za účelem vybudování 

infrastruktury v k.ú. Dluhonice pro výstavbu rodinných domů.  

 

 


