
Pořadové číslo:  17/3.2.4. 

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:  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. 75/1 v k.ú. Lýsky 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 

75/1 dle geometrického plánu č. 290-253/2020 označené novým p.č. 75/20 o výměře 77 m2 v k.ú. 

Lýsky z majetku statutárního města Přerova do majetku pana J*** D*** bytem *** za kupní cenu 

29.000,- Kč včetně DPH - cena v místě a čase obvyklá. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 15. jednání neměla námitky k převodu požadované části pozemku, doporučila 

nabídnout žadatelce k prodeji větší část pozemku p.č. 75/1 tak, aby městu zůstala jen část podél toku 

Strhanec. 

 

Místní výbor Lýsky: 

Místní výbor Lýsky souhlasil s převodem části pozemku dle žádosti i převod zbývající části dle 

návrhu koordinační skupiny 

 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 14. zasedání dne 19.2.2020 doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Lýsky 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 p.č. 339 v k.ú. Žeravice. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 30.3. 

do 15.4.2020 a opakovaně od 8.1. do 24.1.2021. 

Záležitost úplatného převodu předmětné části pozemku a uzavření kupní smlouvy bylo předloženo k 

projednání na 55. schůzi Rady města Přerova dne 27.1.2021. O výsledku tohoto jednání bude 

Zastupitelstvo města Přerova informováno zpravodajem pro projednávání tohoto návrhu. 

 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb konstatuje, že převodem dojde ke scelení vlastnictví 

pozemků v majetku žadatelů. Přístup na zbývající část pozemku bude možný podél toku Strhance. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 75/1 zahrada o celkové výměře 864 m2 v k.ú. Lýsky je situován na konci ulice Za vodou 

v místní části Lýsky za zástavbou řadových garáží. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města 

Přerova, dle územního plánu se nachází v ploše vymezené územním plánem pro plochy hromadné 

rekreace a sportu. 

Paní L*** D*** a její manžel J*** D*** oba bytem *** jsou spoluvlastníky pozemku p.č. 75/17 

zahrada v k.ú. Lýsky a pozemku p.č. 75/14 se stavbou garáže v k.ú. Lýsky. Jejich syn pan J*** D***, 

bytem *** je vlastníkem pozemků p.č. 75/15 ostatní plocha a p.č. 75/16 ostatní plocha oba v k.ú. 

Lýsky. Pozemky užívají společně k rekreaci a jako zahrádku. Manželé D*** se synem požádali o 

koupi části pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Lýsky o výměře cca 100 m2. Záměrem žadatelů je scelit všechny 

uvedené pozemky a zlepšit tak jejich užívání. 

Žádost byla projednána na 15. jednání koordinační skupiny, kdy skupina neměla námitky k převodu 

předmětné části pozemku a navrhla nabídnout žadatelům k převodu větší část pozemku za garážemi 

tak, že by městu zůstal ve vlastnictví 6 m pruh podél toku Strhance pro zajištění údržby toku, břehů a 

zde rostoucích porostů. Žadatelé byli seznámeni s návrhem na rozšíření převáděné části pozemku dle 

návrhu koordinační skupiny a bylo vyžádáno stanovisko Místního výboru Lýsky k žádosti D*** a k 

možnému rozšíření předmětu převodu dle návrhu koordinační skupiny. 

Dne 8.1.2020 na jednání paní D*** sdělila, že nemají zájem o koupi větší části pozemku p.č. 75/1 v 

k.ú. Lýsky dle návrhu koordinační skupiny a trvá jejich zájem o koupi části o výměře cca 100 m2 v 

rozsahu dle žádosti. 

Stanovisko Místního výboru bylo přes urgence zasláno až dne 20.1.2020. Místní výbor Lýsky v něm 

sdělil, že souhlasí s převodem části pozemku dle žádosti i v rozšířené variantě a podal informaci o 

rampě a jejím využívání. 

Rada města Přerova na 34. schůzi dne 26.3.2020 schválila záměr úplatného převodu části pozemku 

p.č. 75/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Lýsky. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 30.3. do 

15.4.2020 a opakovaně od 8.1. do 24.1.20221. 

Žadatelé byli informováni o výsledku projednání záměru a byly jim zaslány příslušné formuláře v 

souladu s Vnitřním předpisem 12/17. Následně žadatelé sdělili, že kupujícím bude jen pan J*** D*** 

bytem ***. Bylo zadáno vyhotovení geometrického plánu, kterým byla z pozemku p.č. 75/1 oddělena 

část označená novým p.č. 75/20 o výměře 77 m2, která bude předmětem převodu do jeho vlastnictví. 

Dle znaleckého posudku vyhotoveného znalcem *** byla cena zjištěná stanovena ve výši 28.420,- Kč, 

tj. 369,- Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá byla stanovena ve výši 29.000,- Kč, tj. 376,60 Kč/m2. 

Pan D*** souhlasil s kupní cenou a úhradou nákladů spojených s převodem pozemku. 

  



Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod části pozemku na konci ulice 

Za vodou v místní části Lýsky za řadovými garážemi.  

 

 


