
Pořadové číslo:  15/3.2.1. 

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 12.10.2020 

Návrh pro 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 10. 

2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č.  

5852/1, p.č. 5853/1 a p.č. 5853/2 vše v k.ú. Přerov a pozemků p.č. 450/1 a p.č. st. 304 

jehož součástí je stavba č.e. 14 vše v k.ú. Lověšice u Přerova.  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 5852/1 zahrada o výměře 1805 m2, p.č. 5853/1 ovocný sad o 

výměře 3351 m2 a p.č. 5853/2 ost. plocha o výměře 16 m2 vše v k.ú. Přerov a pozemků p.č. 450/1 

zahrada o výměře 1426 m2, p.č. st. 304 zast. plocha a nádvoří o výměře 19 m2, jehož součástí je 

stavba rod. rekr. č.e. 14 příslušná k části obce Přerov III – Lověšice vše v k.ú. Lověšice u Přerova z 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví D.K., za kupní cenu v místě a čase obvyklou 

stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 1 944 040,-Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno 

od daně z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 56 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání dne 22.3.2019 nedoporučila převod pozemků z majetku města. 

Pozemky v k.ú. Přerov jsou dle územního plánu v ploše vymezené pro plochy dopravní infrastruktury 

- DT - plochy terminálu kombinované dopravy a logistického centra a pozemek v k.ú. Lověšice je dle 

územního plánu v ploše vymezené pro plochy výroby - VS- smíšené plochy občanského vybavení a 

výroby a je dotčen umístěním vlečky do budoucích ploch terminálu kombinované dopravy. 

 

 

Komise pro majetkové záležitosti 



Komise pro majetkové záležitosti na zasedání zde 7.5.2019 doporučila Radě města Přerova podat 

návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 

pozemků uvedených v návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 23.5.2019 a 5.2.2020 schválila záměr statutárního města 

Přerova - úplatný převod nemovitých věcí uvedených v návrhu usnesení. Záměr převodu byl zveřejněn 

na úřední desce v době od 28.5. do 16.6.2019, dále od 7.2.do 22.2.2020 a následně v době od 28.5. do 

13.6. a od a od 11.8. do 27.8.2020. Rada města Přerova na své 45.schůzi dne 10.9.2020 podala návrh 

Zastupitelstvu města schválit úplatný převod nemovitých věcí uvedených v návrhu usnesení. 

 

Místní výbor Lověšice 

Místní výbor Lověšice nedoporučuje schválit převod pozemků žadateli z důvodu, že hodlají na 

předmětných pozemcích vysadit stromy a dřeviny pro zlepšení životního prostředí. Dále místní výbor 

uvádí, že žadatel má jiný pozemek u zahrádkářské kolonie v ul. Mírová, na který navezl cihelnou suť, 

pozemek je zanedbaný, neudržovaný a využívá ho jako skladiště stavebního odpadu. Dále žadatel 

vlastní v obci a její blízkosti další rozsáhlé pozemky, které pronajímá nebo nabízí k prodeji. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb nedoporučuje převod - pozemky uvedené v návrhu 

usnesení v minulosti statutární město Přerov vykoupilo pro realizaci terminálu kombinované dopravy. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky a stavba uvedené v návrhu usnesení jsou situovány na rozhraní katastrálních území Přerov a 

Lověšice u Přerova uvnitř vymezené lokality "Markrabiny" v blízkosti areálu fy RESTA Lověšice.  

  

Na odbor správy majetku města se obrátil pan D.K. se žádostí o odprodej pozemků p.č. 5852/1 

zahrada o výměře 1805 m2, p.č. 5853/1 ovocný sad o výměře 3351 m2 a p.č. 5853/2 ost. plocha o 

výměře 16 m2 vše v k.ú. Přerov a pozemků p.č. 450/1 zahrada o výměře 1426 m2 a p.č. st. 304 zast. 

plocha a nádvoří o výměře 19 m2, jehož součástí je stavba č.e. 14 vše v k.ú. Lověšice u Přerova. 

Žadatel je vlastníkem sousední zahrady – pozemek p.č. 449/1 zahrada o výměře 1506 m2 a pozemek 

p.č.449/3 zahrada o výměře 7 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova, na kterých má vysazený švestkový sad a 

tuto výsadbu hodlá rozšířit i na požadované pozemky. 

Při projednávání této majetkové dispozice se čekalo na výpověď nájmu na jeden pozemek, který je 

předmětem převodu a jeho předání statutárnímu městu Přerov, což byla podmínka ze strany pana K. 

pro uskutečnění převodu. Nájemci se opakovaně nedařilo doručit výpověď z nájemní smlouvy. 

Pozemek již byl předán městu. Z toho důvodu musel být záměr převodu opakovaně zveřejněn na 

úřední desce. 

Náklady za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 5 984,- Kč uhradí žadatel a budou řešeny v 

ujednání kupní smlouvy. 

  

Předloženým materiálem je řešena žádost žadatele o převod nemovitostí uvedených v návrhu 

usnesení.  

 

 


