
Pořadové číslo:  15/3.2.7. 

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 - pozemku p.č. 

1309/1 v k.ú. Žeravice. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1309/1 trvalý travní porost v k.ú. Žeravice, dle 

geometrického plánu č. 594-41/2020 označené jako p.č. 1309/1 díl "a" trvalý travní porost o 

výměře 120 m2 v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova do majetku Mgr. Bc. 

J*** K***, bytem ***, za kupní cenu v místě a čase obvyklou 36.000,- Kč (včetně DPH). 

 

2. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1309/1 trvalý travní porost v k.ú. Žeravice, dle 

geometrického plánu č. 594-41/2020 označené jako p.č. 1309/3 trvalý travní porost o výměře 

51 m2 v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova do majetku pana A*** M***, 

bytem ***, za kupní cenu v místě a čase obvyklou 15.300,- Kč (včetně DPH). 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala záležitost na 13. jednání dne 16.8.2019, kdy konstatovala, že obecně 

souhlasí s převodem, doporučila však provést místní šetření, zda pozemek nebo jeho část není 

využíván jako příjezdová komunikace vlastníkem sousedních nemovitých věcí.  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb provedl šetření na místě samém. Zjistil, že pozemek p.č. 

1309/1, o jehož odkup požádal vlastník sousedních nemovitých věcí p.č. 1320 a 1321v k.ú. Žeravice, 

tvoří zároveň příjezdovou cestu k nemovitým věcem p.č. 1316 a 1317 v k. ú. Žeravice. Vlastník těchto 

pozemků byl osloven, zda příjezdovou cestu využívá a zda rovněž nemá zájem o odkup. Sdělil, že má 



zájem, a to o odkup části pozemku, na které se příjezdová cesta nachází. Odbor správy majetku a 

komunálních služeb tedy navrhl rozdělení pozemku geometrickým plánem a odprodej jeho částí 

jednotlivým vlastníkům. 

 

Místní výbor Žeravice 

Místní výbor Žeravice se seznámil s žádostí a souhlasil s návrhem odboru správy majetku pozemek 

p.č. 1309/1 rozdělit a prodat jednotlivým vlastníkům. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na svém 11. zasedání dne 13.11.2019 doporučila Radě města 

Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci částí pozemku p.č.  

1309/1 trvalý travní porost  v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na 27. schůzi dne 28.11.2019 schválila záměr statutárního města Přerova  - 

úplatný převod nemovitých věcí částí pozemku p.č.  1309/1 trvalý travní porost v k.ú. Žeravice z 

majetku statutárního města Přerova, záměr byl zveřejněn na úřední desce. 

 

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

úplatný převod částí pozemku p.č. 1309/1 trvalý travní porost v k.ú. Žeravice, dle návrhu usnesení. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 1309/1 trvalý travní porost o výměře 171 m2 v k.ú. Žeravice se nachází v místní části 

Přerova – Žeravicích. Jedná se o pozemek v chatové kolonii nacházející se ve svažitém terénu. 

Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova.  

  

Magistrát města Přerova obdržel žádost paní J*** P*** (nyní K***), bytem ***, o odprodej pozemku 

p.č. 1309/1 v k.ú. Žeravice. Paní K. vlastní nemovité věci sousedící s tímto pozemkem, a to pozemek 

p.č. 1320 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Přerov XII-Žeravice, č.e. 16 rod. 

rekreace a pozemek p.č. 1321 ostatní plocha v k.ú. Žeravice. 

  

Žádost byla projednána v koordinační skupině, která stanovila, že obecně souhlasí s převodem, 

doporučila však provést místní šetření, zda pozemek nebo jeho část není využívána jako příjezdová 

komunikace vlastníkem sousedních nemovitých věcí. Odbor správy majetku a komunálních služeb 

provedl šetření na místě samém. Zjistil, že pozemek p.č. 1309/1, o jehož odkup paní K*** požádala, 

tvoří zároveň příjezdovou cestu k nemovitým věcem ve vlastnictví pana A*** M***, bytem ***,  a to 

pozemku p.č. 1316 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Přerov XII-Žeravice, č.e. 23 

rod. rekreace a pozemku p.č. 1317 ostatní plocha v k. ú. Žeravice. Pan M*** byl osloven, zda 

příjezdovou cestu využívá a zda nemá námitek proti odprodeji pozemku paní K***, případně zda 

rovněž nemá zájem o odkup. Sdělil, že má zájem, a to o odkup části pozemku na které se příjezdová 

cesta nachází. 

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb tedy navrhl rozdělení pozemku p.č. 1309/1 v k.ú. 

Žeravice geometrickým plánem a následný úplatný převod části pozemku paní K*** a části pozemku 

panu M***. 

  

Rada města Přerova na 27. schůzi dne 28.11.2019 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 



převod nemovité věci dle návrhu usnesení. Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 1.10.-16.10.2019 a 

opětovně pak od 18.8.-3.9.2020.  

  

Po schválení záměru převodu pozemku byli žadatelé informováni o dalším postupu, byly jim zaslány 

formuláře - souhlas s úhradou nákladů, souhlas se zpracováním osobních údajů a zproštění 

mlčenlivosti a bylo zadáno vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku. 

  

Geometrickým plánem č. 594-41/2020 vyhotoveným firmou GEOF-zeměměřičská kancelář, s.r.o., 

Dvořákova 2635/63, 750 02 Přerov byl pozemek p.č. 1309/1 rozdělen na část označenou novým p.č. 

1309/1 díl "a" o výměře 120 m2 a část označenou novým p.č. 1309/3 o výměře 51 m2. 

  

Dle znaleckého posudku vyhotoveného znalcem Ing. C*** H*** byla cena obvyklá stanovena ve výši 

300 Kč/m2, tj. u nově vzniklého pozemku p.č. 1309/1 díl "a" ve výši 36.000,- Kč (včetně DPH) a u 

nově vzniklého pozemku p.č. 1309/3 ve výši 15.300,- Kč (včetně DPH). 

  

Náklady za vyhotovení geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za vklad práva 

do katastru nemovitostí budou uhrazeny takto: 1/2 nákladů uhradí Mgr. J*** K*** a 1/2 uhradí pan 

A*** M***. 

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr převodu nemovité věci - 

pozemku p.č. 1309/1 v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova, z důvodu obdržení 

žádostí o odkup.  

 

 


