
Pořadové číslo:  15/3.2.3. 

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 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. 

676, p.č. 678, p.č. 679 a p.č. 680 vše v k.ú. Čekyně 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 678 zahrada o výměře cca 170 m2 a části 

pozemku p.č. 679 ostatní plocha o výměře cca 60 m2 oba v k.ú. Čekyně z vlastnictví 

statutárního města Přerova do společného jmění manželů P*** a O*** K***, bytem *** za 

kupní cenu ve výši 80,- Kč/m2 , vč. DPH - cena v místě a čase obvyklá.  

Nejprve bude uzavřena budoucí kupní smlouva, kupní smlouva bude uzavřena po vyhotovení 

geometrického plánu na rozdělení pozemků p.č. 678 a p.č. 679 oba v k.ú. Čekyně, nejpozději 

však do 1 roku od účinnosti budoucí kupní smlouvy. 

 

2. schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 676 zahrada o výměře 735 m2 a p.č. 680 ovocný sad 

o výměře 2909 m2 a částí pozemku p.č. 678 zahrada o výměře 935 m2, p.č. 679 ostatní 

plocha o výměře 362 m2 vše v k.ú. Čekyně z vlastnictví statutárního města Přerova do 

vlastnictví pana  J*** K***, bytem *** za kupní cenu ve výši 500,- Kč/m2, vč. DPH p.č. 

680), 220,- Kč/m2 vč. DPH (p.č. 676) a 80,- Kč/m2 vč. DPH (části p.č. 678 a p.č. 679) - cena 

v místě a čase obvyklá.  

Nejprve bude uzavřena budoucí kupní smlouva, kupní smlouva bude uzavřena po vyhotovení 

geometrického plánu na rozdělení pozemků p.č. 678 a p.č. 679 oba v k.ú. Čekyně, nejpozději 

však do 1 roku od účinnosti budoucí kupní smlouvy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 



Koordinační skupina projednala již v r. 2017 záležitost převodu pozemku p.č. 680 v k.ú. Čekyně, kdy 

doporučila převod tohoto pozemku z majetku města s tím, že bude v majetku města ponechána část 

tohoto pozemku pro zajištění přístupu na navazující pozemky v majetku města – p.č. 679, p.č.678 a 

p.č. 676 vše v k.ú. Čekyně pro zajištění jejich údržby. Skupina konstatovala, že v r. 2010 byla pro 

lokalitu zpracována studie zástavby rodinnými domy. Na základě zájmu vlastníků sousedních 

pozemků o koupi pozemků p.č. 676, 678, 679 a 680 vše v k.ú. Čekyně koordinační skupina na dalších 

jednáních 1/2019, 10/2019 a 8/2020 konstatovala, že nemá námitky k převodu pozemků s tím, že v 

případě, že pozemky p.č. 676,678,679 a 680 nebude nabývat jeden vlastník bude z pozemku p.č. 680 v 

k.ú. Čekyně oddělen pruh pro přístup do lokality.  

 

Místní výbor Čekyně: 

Místní výbor Čekyně souhlasil s převodem pozemků p.č. 676, p.č. 678, p.č. 679 a p.č. 680 v k.ú. 

Čekyně. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 16. zasedání dne 24.6.2020 doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr úplatného převodu pozemků dle bodu 1 návrhu usnesení a neschválit zřízení 

služebnosti dle bodu 2 návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na své 41. schůzi dne 9.7.2020 schválila záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod pozemků p.č. 676,678,679 a 680 vše v k.ú. Čekyně z majetku statutárního města 

Přerova. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 13.7. do 29.7.2020. Následně na 47. schůzi 

dne 1.10.2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemků dle bodu 1 

a 2 návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 676 zahrada o výměře 735 m2, p.č. 678 zahrada o výměře 1105 m2, p.č. 679 ostatní 

plocha o výměře 422 m2 a p.č. 680 ovocný sad o výměře 2909 m2 vše v k.ú. Čekyně se nachází na 

konci ulice Na Červenici mezi zahradami rodinných domů ulic Na Červenici a Na Podlesí v místní 

části Čekyně. Uvedené pozemky jsou nevyužívané, na pozemku p.č. 680 jsou se nachází přestárlé 

ovocné stromy, ostatní pozemky jsou zatravněné s náletovými dřevinami. Pozemek p.č. 678 tvoří 

velmi těžko přístupná tzv. strž. Dle územního plánu jsou všechny uvedené pozemky ve stávající ploše 

určené pro plochy BR – bydlení rodinné. Pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

Již v r. 2017 projednávala tehdejší Komise pro projednávání záměrů v majetkových záležitostech 

statutárního města Přerova záležitost převodu pozemků p.č. 676, p.č. 677, p.č. 678, p.č. 679 a p.č. 680 

v k.ú. Čekyně. Na tomto jednání doporučila oslovit vlastníky sousedních nemovitostí, zda by neměli 

zájem o koupi předmětných pozemků, případně jejich částí a v případě nezájmu odprodat pozemky 

formou výběrového řízení. Dále konstatovala, že v r. 2010 byl zpracován návrh přeparcelace území 

pro možnou výstavbu rodinných domů. 

Odbor správy majetku zaslal dotazy týkající se případného zájmu o koupi pozemků, nebo jejich částí 

všem vlastníkům sousedních nemovitostí. Na tuto výzvu reagovali tři vlastníci – manželé J*** a A*** 

K***, bytem *** a  J*** K***, bytem *** (spoluvlastníci pozemků p.č. 682, p.č. 683 a p.č. 684 s 

rodinným domem č.p. 215), manželé O*** a P*** K***, bytem *** (spoluvlastnicí p.č. 687/1, p.č. 

687/2, p.č. 688, p.č. 689/1, p.č. 689/2 vše v k.ú. Čekyně s rodinným domem č.p. 246) a manželé *** 

L*** a V*** H***, bytem ***(spoluvlastníci pozemků p.č. 795 a p.č. 796 s rodinným domem č.p. 

227 a pan H*** je spoluvlastník pozemků p.č. 662, p.č. 663 a p.č. 664 s rodinným domem č.p. 146, 

Na Podlesí 25, ve kterém žije ***). S těmito zájemci bylo několikrát jednáno i na místě samém o 

rozsahu v jakém by měli zájem pozemky odkoupit s přihlédnutím ke stavu pozemku a zajištění 

přístupů. Protože zájemci měli zájem o koupi, ale s ohledem na velkou výměru pozemků chtěli 



informaci o ceně, bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku, kterým byla stanovena cena za 1 m2 

pozemků včetně DPH takto: 

pozemek p.č. 680, cena zjištěná 170,- Kč/m2, cena v místě a čase obvyklá 500,- Kč/m2 (1.454.500,- 

Kč),  

pozemek p.č. 678, cena zjištěná 40,-Kč/m2, cena v místě a čase obvyklá 80,- Kč/m2 (88.400,- Kč), 

pozemek p.č. 679, cena zjištěná 40,- Kč/m2, cena v místě a čase obvyklá 80,- Kč/m2 (33.760,-Kč), 

a pozemek p.č. 676 cena zjištěná 150,- Kč/m2, cena v místě a čase obvyklá 220,- Kč/m2 (161.700,-

Kč). 

  

Po obdržení tohoto znaleckého posudku byli žadatelé seznámeni se stanovenou cenou jednotlivých 

pozemků a následně proběhlo další jednání ve věci konečné dohody mezi vlastníky o rozsahu 

žádaných částí pozemků. Na dalším jednání v únoru 2020 se zájemci vyslovili takto: 

  

Manželé O***a P*** K*** - žádají o odkoupení částí pozemků p.č. 676, p.č. 678 a p.č. 679 vše v k.ú. 

Čekyně navazující na pozemky s jejich rodinným domem za účelem zajištění svahu – jejich dům se 

nachází na navážce a mají obavu, aby v případě převodu nedošlo vlivem možné stavební činnosti na 

pozemcích k narušení statiky jejich pozemku či domu. 

*** J*** K*** – by odkoupil pozemek p.č. 676, p.č. 678 a p.č. 679 – s výjimkou části, kterou žádají 

manž. O*** a P*** K*** - a pozemek p.č. 680, případně žádali o zajištění přístupu k pozemkům p.č. 

676, p.č. 678 a p.č. 679 vše v k.ú. Čekyně přes pozemek p.č. 680 v k.ú. Čekyně. 

Manželé ***L*** a V*** H*** – měli původně zájem o odkoupení pozemku p.č. 679 v k.ú. Čekyně a 

uvažovali o odkoupení pozemku p.č. 680 v k.ú. Čekyně. Po seznámení s kupní cenou za pozemek p.č. 

680 se na tomto jednání ke koupi ještě nevyjádřili, následně v měsíci dubnu 2020 zaslali sdělení, že o 

koupi p.č. 680 za kupní cenu 500,- Kč/m2 zájem nemají, ale žádají o zajištění přístupu k pozemkům 

p.č. 664, p.č. 663 a p.č. 662 vše v k.ú. Čekyně s rodinným domem na ul. Na Podlesí, ve kterém žije 

matka pana Hanáka.  

  

Koordinační skupina byla na 8. jednání dne 22.5.2020 seznámena s výsledkem jednání s tím, že 

doporučila převod všech pozemků a v případě, že nebude pozemky nabývat jeden nabyvatel, navrhla 

oddělení části pozemku p.č. 680 pro přístup do lokality.  

  

Předmětné pozemky byly v minulosti zaváženy odpadem a zejména pozemky p.č. 678 a p.č. 679 oba v 

k.ú. Čekyně, které tvoří strž s nálety, je v podstatě nevyužitelná pro žádný účel – nebo za vysokých 

nákladů a s použitím těžké techniky, která by se na místo velmi problematicky nebo možná vůbec 

nedostala. Pozemky v současné době udržují - sečou trávu a odstraňují se souhlasem města uschlé 

stromy zejména manž. J. a A. K*** - ***, v okolí svého pozemku také manž. H***. Při prodeji pouze 

p.č. 680 jiným subjektům, by bylo nutno vymezit část pozemku, která by zůstala v majetku města pro 

zajištění přístupu do lokality za účelem údržby pozemků. Sítě pro napojení případné zástavby se 

nacházejí v ulici Na Červenici v komunikaci a pro realizaci zástavby dle v minulosti zpracovaného 

návrhu zástavby by stavebníci byli nuceni vybudovat novou komunikaci a další infrastrukturu v 

parametrech dle současné legislativy s vynaložením vysokých finančních nákladů. Zřízení věcného 

břemene – služebnosti stezky pro manž. H*** není účelné. Přístupy k oběma domům jsou z místních 

komunikací, jedná se pouze o lepší komfort pro občany s neúměrným zatížením obecního majetku.  

Záležitost byla předložena k projednání na 41. schůzi Rady města Přerova dne 9.7.2020, která 

schválila záměr úplatného převodu pozemků p.č. 676, p.č. 678, p.č. 679 a p.č. 680 vše v k.ú. Čekyně 

do vlastnictví manž. O. a P. K*** a ***. J. K*** a neschválila zřízení věcného břemene k tíži 

pozemku p.č. 679 v k.ú. Čekyně dle žádosti manž. H***. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve 

lhůtě od 13.7. do 29.7.2020. 

Pro uzavření kupní smlouvy bylo nutno vyhotovit geometrický plán na rozdělení pozemků p.č. 678 a 

p.č. 679 oba v k.ú. Čekyně, kdy náklady na vyhotovení tohoto geometrického plánu uhradí manž. P. a 

O. K*** a *** J. K*** rovným dílem. Z důvodu vytíženosti geodeta není dosud geometrický plán 

vyhotoven, předpokládá se dodání do 1 měsíce. Protože nabyvatelé mají k dispozici finanční 

prostředky bylo dohodnuto, projednání uzavření budoucích kupních smluv dle bodu 1. a 2. návrhu 

usnesení. Je předpoklad, že kupní smlouvy bude možno uzavřít v měsíci listopadu 2020, kdy budou 



také uhrazeny kupní ceny. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod pozemků, které se nachází 

mezi zahradami za rodinnými domy na ulici Na Červenici a Na Podlesí v místní části Čekyně a z 

části tvoří přestárlý ovocný sad.  

 

 


