
Pořadové číslo:  12/3.2.5. 

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 – části pozemku 

p.č.2580/9 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 2580/9 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 7013-

122/2019 označené jako p.č. 2580/62 o výměře 79 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města 

Přerova do majetku pana R*** S***, bytem *** za kupní cenu 79.000,- Kč, t.j. 1.000,- Kč/m2 - cena 

v místě a čase obvyklá dle znaleckého posudku zpracovaného znalcem ***, která bude navýšena o 

příslušnou sazbu DPH. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 16. jednání nedoporučila odprodej požadované části pozemku - dle územního 

plánu se nachází v ploše veřejných prostranství v ploše bydlení - skupina doporučuje ponechat 

pozemek ve stávajícím využití - jako veřejnou zeleň. Odprodejem by v majetku města zůstala špatně 

udržovatelná část podél chodníku. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na své 10. schůzi dne  28.2.2019 schválila záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod části pozemku dle návrhu usnesení. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 

5.3. do 20.3.2019 a opakovaně od 3.2. do 18.2.2020. Rada města Přerova na 35. schůzi dne 8.4.2020 

podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod předmětné části pozemku za kupní 

cenu 79.000,- plus DPH. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 



Odbor správy majetku konstatuje, že předmětná část pozemku tvoří zatravněnou plochu mezi 

pozemkem žadatele a chodníkem, není dotčena žádnými známými rozvojovými nebo investičními 

záměry města. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 2580/9 ostatní plocha o celkové výměře 2307 m2 v k.ú. Přerova tvoří veřejné 

prostranství (komunikace, chodníky a zeleň) na ulici Pavla Nováka v Přerově. Pozemek je ve 

vlastnictví statutárního města Přerova.  

Pan R*** S***, bytem *** je vlastníkem domu č.p. 3580, který je součástí pozemku p.č. 2580/56 o 

výměře 120 m2 a vlastníkem pozemku p.č. 2580/10 o výměře 141 m2 - zahrady za tímto domem. Pan 

S*** požádal o koupi části pozemku p.č. 2580/9 v k.ú. Přerov, která sousedí s jeho zahradou - 

pozemkem p.č. 2580/10 v k.ú. Přerov za účelem rozšíření zázemí u rodinného domu. Jedná se o 

travnatou část mezi zahradou žadatele a chodníkem.  

Žádost byla projednána na 16. jednání koordinační skupiny, kdy skupina nedoporučila převod 

pozemku s tím, že dle územního plánu je součástí plochy veřejných prostranství v ploše bydlení a 

doporučuje pozemek ponechat v majetku města. Podél chodníku je vedeno veřejné osvětlení, prodejem 

by městu zůstala obtížně udržovatelná část.  

Rada města Přerova na 10. schůzi dne 28.2.2019 záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 2580/9 

v k.ú. Přerov schválila. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 5.3. do 20.3.2019 a 

opakovaně od 3.2. do 18.2.2020. 

Po dohodě s odborem správy majetku si žadatel zadal vyhotovení geometrického plánu na oddělení 

převáděné části pozemku. Geometrickým plánem č. 7013-122/2019 vyhotoveným dne 9.11.2019 fy 

Intecom GEO s.r.o. byla z pozemku p.č. 2580/9 oddělena část označená novým p.č. 2580/62 o výměře 

79 m2, která bude předmětem převodu. Náklady na vyhotovení tohoto geometrického plánu uhradil 

žadatel.  

Následně bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku. Dle tohoto znaleckého posudku vyhotoveného 

znalcem *** byla cena zjištěná stanovena částkou 116.630,- Kč, t.j. 1479,- Kč/m2 a cena v místě a 

čase obvyklá stanovena částkou 142.200,- Kč, t.j. 1800,- Kč/m2. Jedná o stavební pozemek podle ust. 

§ 56 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a proto 

bude tato cena navýšena o příslušnou sazbu DPH. Náklady na vyhotovení tohoto znaleckého posudku 

činily 3.630,- Kč.  

S kupní cenou 142.200,- Kč (plus DPH) žadatel nesouhlasil a zadal na své náklady zpracování 

oponentního posudku. Oponentní znalecký posudek zpracoval ***, který stanovil cenu zjištěnou 

pozemku ve výši 31.660,- Kč, t.j. 400,- Kč/m2 a cenu v místě a čase obvyklou ve výši 79.000,- Kč, t.j. 

1.000,- Kč/m2. 

  

Na 35. schůzi Rady města Přerova dne 8.4.2020 byl předložen návrh úplatného převodu ve dvou 

variantách: ve VARIANTĚ I - za cenu 142.000,- Kč (plus DPH) dle znaleckého posudku, který 

zadávalo statutární město Přerov, zpracovaného *** 

ve VARIANTĚ II - za cenu 79.000,- Kč (plus DPH) dle znaleckého posudku, který zadával žadatel, 

zpracovaného ***. 

Rada města Přerova schválila VARIANTU II - doporučila převod za cenu 79.000,- Kč plus DPH. 

  

Vzhledem k tomu, že pozemek p.č. 2580/9 v k.ú. Přerov je zatížen věcným břemenem práva chůze a 

jízdy, které je zapsáno ve prospěch pozemků s rodinnými domy (jednalo se o podmínku banky pro 

uvolnění úvěru pro první dva budované rodinné domy, a břemeno bylo zřizováno v době, kdy ještě 

nebyla zkolaudována obslužná komunikace a vlastníkem pozemku nebylo statutární město Přerov), 

bylo s vlastníky těchto pozemků jednáno o zrušení tohoto věcného břemene, tak, aby jak převáděná 

část pozemku, tak i zbývající část pozemku, která zůstane v majetku města, byla zapsána do katastru 

nemovitostí již bez tohoto zatížení. Zrušení věcného břemene schválila Rada města Přerova na 35. 

schůzi dne 8.4.2020.  



  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod části pozemku tvořící veřejnou 

zeleň navazující na zahradu za rodinným domem žadatele na ulici v Přerově.  

 

 


