
Pořadové číslo:  17/3.2.1. 

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 01.02.2021 

Návrh pro 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 2. 2021 

Zpravodaj:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Navrhovatel:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – podílu o velikosti 

id. 1/7 pozemku p.č. 1188 v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - podílu o velikosti id. 

1/7 pozemku p.č. 1188 ostatní plocha o výměře 17 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města 

Přerova do vlastnictví JUDr. ***, bytem *** za kupní cenu v čase a místě obvyklou ve výši 2.940,30 

Kč včetně DPH. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina  

Koordinační skupina projednala žádost dne 24.7.2020 a neměla námitky k převodu spoluvlastnického 

podílu.   

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na svém 18. zasedání dne 26.8.2020 doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr převodu dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 10.9.2020 schválila záměr statutárního města Přerova – převod 

nemovité věci uvedené v návrhu usnesení. Záměr převodu byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu 

města Přerova v době od 14. do 30.9.2020. Rada města Přerova na své schůzi dne 15.1.2021 podala 

návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovité věci uvedené v návrhu usnesení. 

 

 



Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje převod spoluvlastnického podílu. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č.1188 ost. plocha o celkové výměře 17 m2 v k.ú. Přerov se nachází ve dvorním traktu 

nám. Svobody a statutární město Přerov vlastní podíl o velikosti id. 1/7 tohoto pozemku. Celkem 

vlastní tento pozemek 14 spoluvlastníků. K pozemku není přístup. 

JUDr. ***, bytem ***, Přerov požádal statutární město Přerov o převod podílu o velikosti id. 1/7 

tohoto pozemku z důvodu jeho údržby.  

Žadatel je vlastníkem jednotky č. 1030/3 byt v budově č.p. 1030, bytový dům, který stojí na pozemku 

p.č. 1172 v k.ú. Přerov. Na tomto pozemku vlastní podíl o velikosti id. 168/589. Požadovaný pozemek 

sousedí s pozemkem ve spoluvlastnictví žadatele. Dle jeho vyjádření se na pozemku nachází náletová 

zeleň a křoviska. Převod by mu tak umožnil lepší údržbu zeleně a přístup k sousednímu pozemku. 

Žadatel jedná s ostatními spoluvlastníky o převodu jejich podílů. Kupní cena byla stanovena ve výši 

2.940,30 Kč včetně DPH. Náklady za převod uhradí žadatel. 

  

Důvodem projednání dispozice je žádost o úplatný převod podílu o velikosti id. 1/7 pozemku p.č. 

1188 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova.  

 

 


