
Pořadové číslo:  19/3.2.7. 

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 31.05.2021 

Návrh pro 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 6. 2021 

Zpravodaj:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 

st. 268/4, p.č. 367/2, p.č. 367/9, p.č. 370/6 a p. č. 556/1, vše v k.ú. Lověšice u Přerova. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. st. 268/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2, 

pozemku p.č. 367/2 ostatní plocha o výměře 30 m2, pozemku p.č. 367/9 ostatní plocha o výměře 9 

m2, pozemku p.č. 370/6 ostatní plocha o výměře 82 m2 a pozemku p.č. 556/1 ostatní plocha o 

výměře 16 m2, vše v k.ú. Lověšice u Přerova z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví 

manželů Ing. P*** T***, bytem ***, 621 00 Brno a E*** T***, bytem *** 683 52 Šaratice za kupní 

cenu v čase a místě obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 50.000,- Kč, včetně DPH. 

Součástí ujednání kupní smlouvy je i úhrada za bezesmluvní užívání pozemku za období od 14. 9. 

2020 do doby právních účinků vkladu práva dle této kupní smlouvy ve výši 95,- Kč/m2/rok. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala záležitost na 1. jednání dne 25. 1. 2021 a neměla námitky k převodu 

pozemků žadatelům. 

 

Místní výbor Lověšice 

Místní výbor Lověšice byl požádán o vyjádření. Upozornil jen na probíhající komplexní pozemkovou 

úpravu v obci, ale vzhledem k tomu, že se předmětné pozemky nacházejí mimo pozemkovou úpravu 

neměl námitky. 

 

 

 



Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje převod schválit, jelikož se jedná o pozemky, 

které jsou součástí zemědělského areálu ve vlastnictví žadatelů. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na svém 22. zasedání konaném dne 3.2.2021 doporučila Radě města 

Přerova schválit záměr statutárního města Přerova, dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 57. schůzi konané dne 25.2.2021 schválila záměr statutárního města 

Přerova – úplatný převod pozemků v k.ú. Lověšice u Přerova z majetku města, dle návrhu usnesení. 

Záměr byl zveřejněn na úřední desce magistrátu od 2.3. do 18.3.2021. 

Rada města Přerova na své 63. schůzi konané dne 26.5.2021 doporučila Zastupitelstvu města Přerova 

schválit úplatný převod pozemků v k.ú. Lověšice u Přerova z majetku města, dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. st. 268/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova se 

nachází v Přerově - místní části Lověšice, pozemek je zastavěn stavbou bez čp/če, zemědělská stavba 

ve vlastnictví manželů T***. Pozemek p.č. 367/2 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 30 m2, 

pozemek p.č. 367/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2, pozemek p.č. 370/6 ostatní 

plocha, dráha o výměře 82 m2 a pozemek p.č. 556/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m2, vše v 

k.ú. Lověšice u Přerova se nachází v Přerově – místní části Lověšice, jsou součástí zemědělského 

areálu ležícího na okraji obce, který je rovněž ve vlastnictví manželů T***. Předmětné pozemky jsou 

ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

  

Magistrát města Přerova obdržel žádost manželů Ing. P*** T***, bytem *** 621 00 Brno a E*** 

T***, bytem ***, 683 52 Šaratice o odprodej pozemků p.č. st. 268/4, p.č. 367/2, p.č. 367/9, p.č. 370/6 

a p. č. 556/1, vše v k.ú. Lověšice u Přerova. Manželé T*** jsou vlastníky zemědělské stavby bez čp/če 

postavené na pozemcích p.č. st. 268/1, st. 268/2 a st. 268/4 a pozemků p.č. st. 268/1, st. 268/2, 367/8, 

367/12, 367/16, 367/17, 370/2 a 549/11 vše v k.ú. Lověšice u Přerova, které jsou všechny součástí 

zemědělského areálu.  

  

U pozemků p.č. 370/6 a p.č. 367/9 bylo prověřeno, že neslouží jako jediný přístup na sousední 

nemovitosti. Pozemek p.č. 370/6 a p.č. 367/9 jsou dle leteckého snímku součástí areálu, který je 

majetkem žadatelů. Pozemky sousedí s p.č. 370/2 (v majetku žadatelů). Dále sousedí s p.č. 370/5 (v 

majetku p. H***), která je vlastníkem navazující p.č. 549/9 (ost.pl. ost. komunikace) a dále sousedí s 

p.č. 370/4 (ve spoluvlastnictví p. J***, p. P***é a p. Š***é), kteří jsou taktéž spoluvlastníky 

navazující p.č. 549/8 (ost.pl.ost. komunikace), kdy obě pak navazují na polní cestu na p.č. 549/13 v 

majetku města Přerova. 

  

Rada města Přerova na 57. schůzi dne 25.2.2021 schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod pozemků p.č. st. 268/1, st. 268/2, 367/8, 367/12, 367/16, 367/17, 370/2 a 549/11 vše v k.ú. 

Lověšice u Přerova, z majetku statutárního města Přerova. 

  

Záměr úplatného převodu pozemků p.č. st. 268/1, st. 268/2, 367/8, 367/12, 367/16, 367/17, 370/2 a 

549/11 vše v k.ú. Lověšice u Přerova, byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 2.3. do 18.3.2021.  

  

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

formuláře - souhlas se zpracováním osobních údajů a zproštění mlčenlivosti a zároveň byli vyzváni k 

zadání vyhotovení znaleckého posudku. 



  

Dle znaleckého posudku č. 2021/37 ze dne 13.4.2021, vyhotoveného znalcem Ing. Ctiborem Hoškem, 

byla cena stanovena částkou 50.100,- Kč, tj. 300,- Kč/m2, po zaokrouhlení 50.000,- Kč včetně DPH. 

  

Součástí ujednání kupní smlouvy je i úhrada za bezesmluvní užívání pozemků p.č. st. 268/1, st. 268/2, 

367/8, 367/12, 367/16, 367/17, 370/2 a 549/11 za období od 14.9.2020 do doby právních účinků 

vkladu práva dle této kupní smlouvy ve výši 95,- Kč/m2/rok v souladu s Vnitřním předpisem 12/2017.  

  

Náklady (správní poplatek) za vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod pozemků v k.ú. 

Lověšice u Přerova z důvodu obdržení žádosti o odkup od vlastníků staveb.  

 

 


