
Pořadové číslo:  15/3.2.6. 

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 pozemku 

p.č. 2/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod nemovité věci - části pozemku p.č. 2/1 dle geometrického plánu č. 721-

63/2020 označené novým p.č. 2/6 o výměře 3 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku statutárního 

města Přerova do majetku paní R*** P***, bytem *** za kupní cenu 2200,- Kč – cena v místě a čase 

obvyklá. 

Součástí kupní smlouvy bude ujednání o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku za období od 

13.5.2017 do data právních účinků vkladu vlastnického práva k pozemku p.č. 2/6 v k.ú. Kozlovice u 

Přerova ve výši 120,- Kč/rok. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala záležitost na 8. jednání dne 22.5.2020 se souhlasným stanoviskem. 

 

Místní výbor Kozlovice: 

Místní výbor Kozlovice souhlasil s převodem předmětné části pozemku žadatelce. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

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

schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova: 



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

převod části pozemku v rozsahu dle návrhu usnesení.  Záměr by 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 části pozemku dle návrhu usnesení.  

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 2/1 ostatní plocha o celkové výměře 5306 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova v majetku 

statutárního města Přerova tvoří veřejné prostranství s komunikací a zelení v ulici U Pomníku a 

Záhumení v místní části Kozlovice. 

Paní R*** P***, bytem *** je od r. 2015 vlastníkem pozemku p.č. 9 zastavěná plocha a nádvoří o 

celkové výměře 171 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 68, 

Záhumení č.o. 11. Paní P*** nyní zjistila, že část zděného zádveří tohoto domu (který byl postaven 70 

letech 20 století) zasahuje cca 3 m2 do pozemku p.č. 2/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova v majetku 

statutárního města Přerova. Paní P*** předložila vyjádření stavebního úřadu týkající se existence 

stávající stavby na pozemku p.č. 9 a p.č. 2/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova a požádala o odprodej 

zastavěné části pozemku. 

Záměr úplatného převodu předmětné části pozemku schválila Rada města Přerova na 41. schůzi dne 

9.7.2020. Záměr by zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 13.7. do 29.7.2020. 

  

Paní P*** následně předložila geometrický plán, kterým byla zaměřena stavba zádveří a z pozemku 

p.č. 2/1 byla oddělena část označená novým p.č. 2/6 o výměře 3 m2, která bude předmětem převodu 

do vlastnictví paní Pavlíkové. Následně bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku pro stanovení 

ceny převáděného pozemku. Dle tohoto znaleckého posudku vyhotoveného znalcem *** byla cena 

zjištěná stanovena ve výši 1.650,- Kč, tj 550,- Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá byla stanovena ve 

výši 2.200,- Kč, tj. cca 733,- Kč/m2. Náklady na vyhotovení tohoto posudku činily 2.200,- Kč. 

Paní P***souhlasila s výší kupní ceny a úhradou nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a 

poplatku za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.  

Dále souhlasila s úhradou za bezesmluvního užívání užívaného pozemku od data nabytí vlastnického 

práva, t.j. 13.5.2017 do doby právních účinků vkladu vlastnického práva k pozemku p.č. 2/6 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova ve výši 120,- Kč/rok, která bude součástí ujednání kupní smlouvy.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod části pozemku 

zastavěného zádveřím domu č.p. 68, Záhumení 11 v Přerově-Kozlovicích vlastníku této stavby.  

 

 


