
Pořadové číslo:  15/3.2.5. 

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 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 nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části p.č. 30/53 v 

k.ú. Předmostí - změna usnesení 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje změnu svého usnesení č. 520/14/3/2020 přijatého na 14. zasedání dne 24.8.2020 tak, že 

nově zní takto: 

Zastupitelstvo města Přerova schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 30/53 v k.ú. Předmostí, dle 

geometrického plánu č. 1265-46/2019 označené jako pozemek p.č. st. 1006 zastavěná plocha o 

výměře 7 m2 v k.ú. Předmostí, z majetku statutárního města Přerova do majetku pana M*** P***, 

bytem *** za kupní cenu 10000,- Kč včetně DPH - cena v místě a čase obvyklá. Nejprve bude 

uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, kupní smlouva bude uzavřena na základě výzvy 

kupujícího, do 60 dnů od doručení kolaudačního rozhodnutí opatřeným doložkou o nabytí právní 

moci, nejpozději však do 5 let od účinností budoucí kupní smlouvy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Zastupitelstvo města Přerova: 

Zastupitelstvo města Přerova na 14. zasedání dne 24.8.2020 schválilo úplatný převod části pozemku 

p.č. 30/53 dle geometrického plánu č. 1265-46/2019 původně označené jako p.č. st. 996 o výměře 7 

m2 za podmínek dle návrhu usnesení. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit změnu usnesení – jedná se o změnu 

označení převáděného pozemku v souladu s aktuálně předloženým geometrickým plánem potvrzeným 

katastrálním úřadem.  

 



Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 47. schůzi dne 1.10.2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

změnu usnesení dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 30/53 ostatní plocha o celkové výměře 17899 m2 v k.ú. Předmostí tvoří veřejné 

prostranství s komunikacemi, chodníky a zelení v okolí obytných domů na ulici Kotkova, Teličkova, 

Hranická a Sportovní v místní části Předmostí. Pozemek je v majetku statutárního města Přerova. 

Vlastník pozemku p.č. st. 223 v k.ú. Předmostí, jehož součástí je stavba č.p. 468 garáž příslušná k části 

obec Přerov II-Předmostí, pan M*** P***, bytem *** na základě stavebního povolení rozšířil 

stávající stavbu garáže. Po dokončení stavby provedl geometrické zaměření stavby a zjistil, že stavba 

garáže zasahuje v šíři cca 1 m do pozemku p.č. 30/53 v k.ú. Předmostí v majetku statutárního města 

Přerova. Pan P*** proto požádal o koupi zastavěné části pozemku.  

Koordinační skupina projednala žádost o odprodej zastavěné části pozemku p.č. 30/53 v k.ú. 

Předmostí žadatelem na 7. jednání, kdy doporučila navrhnout žadateli převod části pozemku až ke 

stavbám řadových garáží. Důvodem je skutečnost, že při odprodeji pouze zastavěné části by v majetku 

statutárního města Přerov zůstala nevyužitelná část, která by se problematicky udržovala – v současné 

době je místo neudržované a zarostlé nálety. 

Pan P*** byl seznámen s vyjádřením koordinační skupiny a byl mu zaslán návrh na rozšíření rozsahu 

převáděné části pozemku a to až ke stavbám garáží. Pan P*** ve vyjádření ze dne 12.8.2019 souhlasil 

s převodem části pozemku p.č. 30/53 v k.ú. Předmostí v rozsahu dle návrhu usnesení.  

Přístup ke stavbám garáží z části pozemku, která by byla předmětem převodu panu P.není třeba 

smluvně zajišťovat, neboť jej řeší § 1022 občanského zákoníku: „Nemůže-li se stavba stavět nebo 

bourat, nebo nemůže-li se opravit nebo obnovit jinak než užitím sousedního pozemku, má vlastník 

právo po sousedovi požadovat, aby za přiměřenou náhradu snášel, co je pro tyto práce potřebné.“ 

Odbor správy majetku projednal se spoluvlastníky pozemku p.č. 50 a p.č. 51 oba v k.ú. Předmostí 

manž. D*** a J*** M***, bytem ***záležitost odprodeje části pozemku p.č. 30/53, která se nachází 

mezi pozemkem p.č. 50 v jejich spoluvlastnictví a stavbami řadových garáží do majetku pana P***. 

Manž. M*** sdělili, že nemají o koupi této části pozemku zájem. 

Komise pro majetkové záležitosti na 9. zasedání dne 11.9.2019 doporučila schválit záměr úplatného 

převodu části pozemku p.č. 30/53 o výměře 60 m2 v k.ú. Předmostí a Rada města Přerova na 23. 

schůzi dne 26.9.2019 tento záměr schválila. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 1.10. do 

16.10.2019 a opakovaně od 3.2. do 18.2.2020.  

Žadatel byl seznámen s výsledkem projednání záležitosti na schůzi Rady města Přerova a byly mu 

zaslány příslušné formuláře v souladu s Vnitřním předpisem č. 12/19. Po obdržení těchto formulářů 

bylo zadáno vyhotovení geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku. Následně geodet 

kontaktoval odbor správy majetku s tím, že při zaměření zjistil, že části základových desek sousedních 

řadových garáží přesahují cca 30 cm do oddělované části pozemku p.č. 30/53. Vzhledem k tomu, že 

základová deska je součástí stavby a stavbu není možno takto dělit, není možno zrealizovat dělení dle 

původního návrhu. Proto bylo dohodnuto, že bude oddělena pouze zastavěná část pozemku tak, aby 

pan P*** mohl stavbu zkolaudovat a změnu obvodu stavby garáže zapsat do katastru nemovitostí. 

Návrh geometrického plánu byl dodán v červnu 2020, kdy dle tohoto návrhu geometrického plánu č. 

1265-46/2019 oddělená část pozemku p.č. 30/53 označená novým p.č. st. 996 o výměře 7 m2, která 

měla být předmětem převodu.  

Následně bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku pro stanovení ceny převáděného pozemku. Dle 

tohoto znaleckého posudku vyhotoveného znalcem Ing. P.K. byla cena zjištěná stanovena ve výši 

9.830,- Kč, včetně DPH, tj 1.404,- Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá byla stanovena ve výši 

10.000,- Kč, včetně DPH, t.j. 1.428,- Kč/m2. 

Zastupitelstvo města Přerova na 14. zasedání dne 24.8.2020 schválilo úplatný převod části pozemku 

p.č. 30/53 dle geometrického plánu č. 1265-46/2019 označené jako p.č. st. 996 o výměře 7 m2 za 



kupní cenu 10.000,- Kč, vč. DPH s tím, že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. 

Po vydání kolaudačního rozhodnutí vyzve pan P*** statutární město Přerov k uzavření kupní smlouvy 

a současně předloží originál, nebo ověřenou kopii kolaudačního rozhodnutí s razítkem nabytí právní 

moci. Kupní smlouva bude poté uzavřena do 60 dnů od této výzvy, nejpozději však do 5 let od 

účinností budoucí kupní smlouvy. 

Před uzavřením budoucí kupní smlouvy pan P*** sdělil, že obdržel od geodeta geometrický plán 

potvrzený katastrálním úřadem č. 1265-46/2019, ve kterém došlo ke změně označení převáděné části 

pozemku p.č. 30/53 z původního označení uvedeného v návrhu geometrického plánu p.č. st. 996 na 

nové označení p.č. st. 1006. Proto je nutno schválit změnu usnesení, která spočívá ve změně označení 

převáděného pozemku. Výměna ani polohopisné určení pozemku se nezměnilo. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládána k projednání změna usnesení týkající se změny 

označení převáděné části pozemku, který byl dotčen v rámci přestavby stávající stavby garáže 

na ulici Kotkova v místní části Předmostí.  

 

 


