
Pořadové číslo:  17/3.2.5. 

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 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. 339 v k.ú. Žeravice 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

339 dle geometrického plánu č. 630-255/2020 označené novým p.č. 339/2 o výměře 75 m2 v k.ú. 

Žeravice z majetku statutárního města Přerova do majetku pana M*** T***, bytem *** za kupní 

cenu 25.600,- Kč včetně DPH - cena v místě a čase obvyklá. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala záležitost na 3. jednání dne 13.2.2020 se souhlasným stanoviskem. 

 

Místní výbor Žeravice: 

Místní výbor Žeravice s odprodejem pozemku souhlasil. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

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

schválit 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 p.č. 339 v k.ú. Žeravice. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 13.7. 

do 29.7.2020 a opakovaně od 8.1. do 24.1.2021. 



Úplatný převod 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 při projednávání tohoto návrhu. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č 339 ostatní plocha o celkové výměře 168 m2 v k.ú. Žeravice tvoří plochu mezi 

pozemkem s krajskou komunikací a rodinnými domy na ulici Pod Lapačem v místní části Žeravice. 

Pozemek je volný a je v majetku statutárního města Přerova. 

Pan M*** T***, bytem *** je od r. 2015 vlastníkem pozemků p.č. 551, p.č. 552 s rodinným domem 

č.p. 219 a pozemku p.č. 554/1 s rodinným domem č.p. 121 vše v k.ú. Žeravice. Pan T*** uvedené 

domy rekonstruoval s cílem jejich využití pro bydlení. 

Bezprostředně před těmito pozemky s domy se nachází pozemek p.č. 339 v k.ú. Žeravice, kdy na tuto 

plochu jsou odstavována vozidla obyvatel okolních domů. Při tomto parkování nezřídka dochází k 

poškozování fasád domů a blokování vstupů do domů, vjezdu do dvora a dále přístupům ke sklepním 

oknům, kterými se dopravuje do sklepa palivo – dřevo a uhlí. Pan T*** proto požádal o možnost 

koupě části pozemku p.č. 339 v k.ú. Žeravice, který tvoří pruh o šíři cca 2,4 m před jeho nemovitostmi 

s tím, že tuto plochu před svými domy vhodně upraví. 

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

dne 9.7.2020. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 13.7. do 29.7.2020 a opakovaně od 8.1. 

do 24.1.2020. 

Bylo zadáno vyhotovení geometrického plánu, kterým byla z pozemku p.č. 339 oddělena část 

označená novým p.č. 339/2 o výměře 75 m2, která bude předmětem převodu do jeho vlastnictví. 

Dle znaleckého posudku vyhotoveného znalcem *** byla cena zjištěná stanovena ve výši 25.620,- Kč, 

tj. 341,60 Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá byla stanovena ve výši 25.600,- Kč, tj. 341,33 Kč/m2. 

Pan T*** souhlasil s kupní cenou ve výši ceny v místě a čase obvyklé a úhradou nákladů spojených s 

převodem pozemku. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod pozemku navazujícího 

na pozemek s rodinným domem žadatele na ulici Pod Lapačem v místní části Žeravice.  

 

 


