
Pořadové číslo:  12/3.2.3. 

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 16.04.2020 

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 4. 2020 

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. 

863   v k.ú.  Újezdec u Přerova.   

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 863 zahrada o výměře 517 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova          

z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Ing. P***H*** za kupní cenu v místě a čase 

obvyklou, stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 204 000,- Kč, tj. 394,58 Kč/m2, která bude 

navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání  dne  14.6. 2019  konstatovala, že záležitost převodu pozemku 

byla již v minulosti projednávána a požadovala jej dohledat a opětovně předložit. Uvedla, že 

pozemkem jsou vedeny inženýrské sítě – vyústění dešťové vody ze svodnice a kanalizační řad. 

Pozemek by měl zůstat v majetku města jako rezerva např. pro umístění kontejnerového stanoviště pro 

rozvojovou lokalitu bydlení. 

KS  na svém jednání dne 26.7.2019 neměla námitky k převodu pozemku. Doporučila však prověřit, 

zda by nebyl vhodný pro umístění kontejnerového stanoviště pro rozvojovou lokalitu bydlení. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti  na svém zasedání dne 7.8.2019 doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr úplatného převodu. 

 

 

 

 



Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 5.3.2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  

úplatný převod dle návrhu usnesení. 

Rada města Přerova na své schůzi dne 7.8.2019 schválila záměr převodu. 

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

Přerova ve dnech od 23.8. do 7.9.2019 a ve dnech  od 27.2. do 11.3.2020. 

 

 

Výbor pro místní část Újezdec 

Výbor pro místní část Újezdec u Přerova  nemá námitek k převodu. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb konstatuje, že v blízkosti předmětného pozemku bylo 

kontejnerové stanoviště, ze kterého se stala černá skládka, a proto bylo zrušeno. Předmětný pozemek 

není pro město potřebný a převod doporučuje 

 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 863 zahrada o celkové výměře 517 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova je situován v okrajové, 

zastavěné části města Přerov, v místní části Újezdec v ul. Přerovská. 

  

Na odbor správy majetku se obrátil Ing. P***H***, se žádostí o odprodej pozemku p.č. 863 zahrada v 

k.ú. Újezdec u Přerova. Jako důvod ve své žádosti uvedl, že pozemek není oplocen, je plný náletových 

dřevin a často i odpadků. I když od loňského roku probíhá cca 3x ročně sečení trávy na tomto 

pozemku, je jeho stav dlouhodobě neutěšený a situaci nezlepšila ani relativně čerstvě realizovaná 

náhradní výsadba stromů. Žadatel je vlastníkem sousedních pozemků p.č. 864, zast. plocha a nádvoří, 

pozemku p.č. 865 zahrada a pozemku p.č. 865/2 zast. plocha a nádvoří a pozemek p.č. 863 hodlá 

zrekultivovat a uvést do řádného stavu, aby jej bylo možné užívat jako zahradu. 

  

Náklady za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 5929,- Kč uhradí žadatel a budou řešeny v 

ujednání kupní smlouvy. 

  

  

Předloženým materiálem je řešena žádost žadatele o úplatný převod pozemku p.č. 863 v k.ú. 

Újezdec u Přerova.  

 

 


