
Pořadové číslo:  20/4.2.2. 

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 30.08.2021 

Návrh pro 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 9. 2021 

Zpravodaj:  Zácha Michal, člen Zastupitelstva města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 

2011 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 2011 ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Přerov 

označeného dle geometrického plánu č. 7314-38/2021 jako pozemek p.č. 2011/1 ost. pl., ost. 

komunikace o výměře 21 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do 

vlastnictví pana R*** U***za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 8.400,-Kč, která 

bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně z 

přidané hodnoty. 

 

2. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 2011 ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Přerov 

označeného dle geometrického plánu č. 7314-38/2021 jako díl "a" zast. pl. o výměře 18 m*** 

v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví paní Z***F*** za kupní 

cenu dle znaleckého posudku ve výši 7.200,-Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od 

daně z přidané hodnoty. 

 

3. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 2011 ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Přerov 

označeného dle geometrického plánu č. 7314-38/2021 jako pozemek p.č. 2011/2 ost. pl., ost. 

komunikace o výměře 20 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do 

společného jmění manželů R*** D*** a M*** D*** za kupní cenu dle znaleckého posudku 

ve výši 8.000,-Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty. 

 

4. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 2011 ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Přerov 

označeného dle geometrického plánu č. 7314-38/2021 jako díl "b" zast. pl. o výměře 16 m2 v 

k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů D***Po*** 

a B*** P***za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 6.400,-Kč. Dodání předmětu 



převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty. 

 

5. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 2011 ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Přerov 

označeného dle geometrického plánu č. 7314-38/2021 jako pozemek p.č. 2011/3 ost. pl., ost. 

komunikace o výměře 12 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do 

společného jmění manželů L*** L*** a V*** L***za kupní cenu dle znaleckého posudku ve 

výši 4.800,-Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty. 

 

6. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 2011 ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Přerov 

označeného dle geometrického plánu č. 7314-38/2021 jako pozemek p.č. 2011/4 ost. pl., ost. 

komunikace o výměře 13 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do 

vlastnictví S*** K***za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 5.200,-Kč. Dodání 

předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty. 

 

7. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 2011 ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Přerov 

označeného dle geometrického plánu č. 7314-38/2021 jako díl "c" zast. pl. o výměře 68 m2 v 

k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů P*** 

M***a P*** M*** za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 27.200,-Kč. Dodání 

předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty. 

 

8. neschvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod pozemku p.č. 2011 ost.pl., ost. 

komunikace o celkové výměře 168 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov 

do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek pro dům - objekt patrových garáží na 

Tománkově ulici v Přerově, se sídlem Přerov I-Město, Tománkova 3464/4, IČ 27802612. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina  

Koordinační skupina na svém jednání dne 23.2.2018 doporučila převod pozemku uživatelům. V 

případě, že nebude možné odprodat všechny části pozemku  (z důvodu nesouhlasu s převodem, 

zástavní práva apod.), doporučila koordinační skupina řešit formou nájmu.  

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 11.2.2019 schválila záměr StMPr - úplatný převod pozemku 

p.č. 2011 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

Záměr byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova v období od 14.2. do 1.3.2019 a 

následně od 22.6. do 8.7.2021. 

 

Rada města Přerova na své schůzi dne 19.8.2021 podala návrh ZM schválit úplatné převody částí 

pozemku p.č. 2011 v k.ú. Přerov jednotlivým uživatelům dle návrhu na usnesení, dále podala návrh 

ZM neschválit záměr StMPr - úplatný převod pozemku p.č. 2011 v k.ú. Přerov do vlastnictví SVJ  pro 

dům - objekt patrových garáží na ul. Tománkově a  neschválila zřízení věcného břemene - služebnosti 

odpovídající právu oprávněného z věcného břemene zřídit přístup na služebném pozemku a s tím 

spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným 

třetím osobám přístup na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování údržby hraniční stěny budovy 

č.p. 3464, včetně případné její rekonstrukce k  tíži pozemku p.č. 2011 v k.ú. Přerov, a to ve prospěch 

Společenství vlastníků jednotek pro dům - objekt patrových garáží na Tománkově ulici v Přerově, se 

sídlem Přerov I-Město, Tománkova 3464/4, IČ 27802612. 

 

 



Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 2011 ost. plocha, ost. komunikace o celkové výměře 168 m2 v k.ú. Přerov je situován za 

budovou patrových garáží na ul. Tománkova č. 4 a za rodinnými domy z ulice Ztracená. Pozemek je 

ve vlastnictví statutárního města Přerov. Jednotlivé části jsou užívány vlastníky rodinných domů v ul. 

Ztracená. Přístup k pozemku je možný pouze z pozemků ve vlastnictví fyzických osob - vlastníků 

rodinných domů v ul. Ztracená.  

  

Oddělení majetkoprávní obdrželo podnět oddělení ostatního majetku ve věci dořešení užívání 

pozemku p.č. 2011 a k učinění nabídky k odprodeji jednotlivých části pozemku p.č. 2011 v k.ú. Přerov 

z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví vlastníkům sousedních pozemků p.č. 2023, p.č. 

2022, p.č. 2021, p.č. 2020, p.č. 2019, p.č. 2018 a p.č. 2017 z důvodu nemožnosti přístupu na tento 

pozemek kvůli údržbě zeleně. 

  

Všichni vlastníci rodinných domů v ul. Ztracená byli písemně osloveni s nabídkou odprodeje části 

pozemku p.č. 2011, který je přilehlý k jejich pozemku, a to za cenu stanovenou dle znaleckého 

posudku ve výši 400,- Kč/m2 a s vyhotovením geometrického plánu, který by oddělil všechny části 

pozemku p.č. 2011 současně. 

  

Po několika urgencích se vyjádřili všichni vlastníci rodinných domů se souhlasným stanoviskem. 

  

Cena v místě a čase obvyklá dle znaleckého posudku činí 400,-Kč/m2. Náklady za vyhotovení 

znaleckého posudku činily 3.234,-Kč.  

  

Náklady za vyhotovení geometrického plánu na oddělení částí pozemku p.č. 2011 v k.ú. Přerov činily 

13.007,50 Kč.  

  

Výše uvedené náklady budou vypořádány v ujednání kupní smlouvy, každý z kupujících rovným 

dílem.  

  

  

Odbor správy majetku obdržel i žádost Společenství vlastníků jednotek pro dům - objekt patrových 

garáží na Tománkově ulici v Přerově, se sídlem Přerov I-Město, Tománkova 3464/4, IČ 27802612 o 

úplatný převod pozemku p.č. 2011 v k.ú. Přerov do jejich vlastnictví z důvodu neúnosného 

zanedbaného stavu pozemku p.č. 2011. Ve své žádosti uvedli, že nežádoucí vegetace vyrůstající z 

předmětného pozemku, jakož i celkový stav pozemku, způsobují značné škody na zadní stěně budovy 

garáží.  

  

V případě, že by StMPr pozemek p.č. 2011 odprodalo uživatelům částí pozemku - vlastníkům 

rodinných domů, požaduje SVJ garáží na Tománkově ul. zřídit věcné břemeno k tíži pozemku p.č. 

2011 za účelem provádění údržby budovy garáží podél délky stěny na hranici pozemku p.č. 2011 ve 

prospěch SVJ garáží na Tománkově ul. .  

  

Vzhledem k tomu, že věcné břemeno - služebnost k tíži pozemku p.č. 2011 nelze zřídit z důvodu 

nemožnosti přístupu SVJ garáží na Tománkově ul. na tento pozemek, doporučuje MAJ neschválit 

zřízení věcného břemena - služebnosti. (Jako jediný možný přístup je pro SVJ garáží na Tománkově 

ul. na pozemek p.č. 2011 z důvodu údržby stěny budovy přes pozemky a rodinné domy ve vlastnictví 

fyzických osob v ul. Ztracená.) 

  

Přístup SVJ na pozemek p.č. 2011 by byl zajištěn dle ustanovení § 1021 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů: "Vlastník umožní sousedovi vstup na svůj pozemek v 

době, rozsahu a způsobem, které jsou nezbytné k údržbě sousedního pozemku nebo k hospodaření na 

něm, nelze-li tohoto účelu dosáhnout jinak; soused však nahradí vlastníku pozemku škodu tím 

způsobenou. Ustanovení opravňuje vlastníka pozemku k nezbytnému jednorázovému bezúplatnému 



vstupu na sousední pozemek, avšak pouze za účelem krátkodobého hospodaření, popř. krátkodobé 

údržby vlastního pozemku."  

  

Dále dle ustanovení § 1022 odst. (1) a následného zákona č. 89/2012 občanský zákoník ve znění 

pozdějších předpisů "Nemůže-li se stavba stavět nebo bourat, nebo nemůže-li se opravit nebo obnovit 

jinak než užitím sousedního pozemku, má vlastník právo po sousedovi požadovat, aby za přiměřenou 

náhradu snášel, co je pro tyto práce potřebné." 

  

Z výše uvedeného vyplývá, že přístup pro údržbu hraniční stěny budovy č.p. 3464 ze strany SVJ 

garáží na Tománkově ul. je zajištěn na základě ustanovení zákona č. 89/2012 občanský zákoník ve 

znění pozdějších předpisů.  

  

 Vlastníkovi nemovitostí - pozemku p.č. 2023 zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č.p. 

1058, Ztracená 22, panu R***Ur*** bude odprodána část pozemku p.č. 2011 ost. plocha, ost. 

komunikace v k.ú. Přerov označeného dle geometrického plánu č. 7314-38/2021 jako pozemek p.č. 

2011/1 ost. pl., ost. komunikace o výměře 21 m2 v k.ú. Přerov. Kupní cena dle znaleckého posudku 

bude činit ve výši 8.400,-Kč. Náklady za vyhotovení ZP a GP budou činit 2.320,20 Kč. 

  

Vlastníkovi nemovitostí - pozemku p.č. 2022 zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č.p. 

1059, Ztracená 20, paní Z*** F*** bude odprodána část pozemku p.č. 2011 ost. plocha, ost. 

komunikace v k.ú. Přerov označeného dle geometrického plánu č. 7314-38/2021 jako díl "a" zast. pl. o 

výměře 18 m2 v k.ú. Přerov. Kupní cena dle znaleckého posudku bude činit ve výši 7.200,-Kč. 

Náklady za vyhotovení ZP a GP budou činit 2.320,20 Kč. 

  

Vlastníkům nemovitostí - pozemku p.č. 2021 zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č.p. 

1227, Ztracená 18, manželům R***D***a M***D*** bude odprodána část pozemku p.č. 2011 ost. 

plocha, ost. komunikace v k.ú. Přerov označeného dle geometrického plánu č. 7314-38/2021 jako 

pozemek p.č. 2011/2 ost. pl., ost. komunikace o výměře 20 m2 v k.ú. Přerov. Kupní cena dle 

znaleckého posudku bude činit ve výši 8.000,-Kč. Náklady za vyhotovení ZP a GP budou činit 

2.320,20 Kč. 

  

Vlastníkům nemovitostí - pozemku p.č. 2020 zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č.p. 

1066, Ztracená 16, manželům D*** P*** a B*** P*** bude odprodána část pozemku p.č. 2011 ost. 

plocha, ost. komunikace v k.ú. Přerov označeného dle geometrického plánu č. 7314-38/2021 jako díl 

"b" zast. pl. o výměře 16 m2 v k.ú. Přerov. Kupní cena dle znaleckého posudku bude činit ve výši 

6.400,-Kč. Náklady za vyhotovení ZP a GP budou činit 2.320,20 Kč. 

  

Vlastníkům nemovitostí - pozemku p.č. 2019 zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č.p. 

1065, Ztracená 14, manželům L*** L***a V*** L*** bude odprodána část pozemku p.č. 2011 ost. 

plocha, ost. komunikace v k.ú. Přerov označeného dle geometrického plánu č. 7314-38/2021 jako 

pozemek p.č. 2011/3 ost. pl., ost. komunikace o výměře 12 m2 v k.ú. Přerov. Kupní cena dle 

znaleckého posudku bude činit ve výši 4.800,-Kč. Náklady za vyhotovení ZP a GP budou činit 

2.320,20 Kč. 

  

Vlastníkovi nemovitostí - pozemku p.č. 2018/1 zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č.p. 

1064, Ztracená 12, panu S*** K*** bude odprodána část pozemku p.č. 2011 ost. plocha, ost. 

komunikace v k.ú. Přerov označeného dle geometrického plánu č. 7314-38/2021 jako pozemek p.č. 

2011/4 ost. pl., ost. komunikace o výměře 13 m2 v k.ú. Přerov. Kupní cena dle znaleckého posudku 

bude činit ve výši 5.200,-Kč. Náklady za vyhotovení ZP a GP budou činit 2.320,20 Kč. 

  

Vlastníkům nemovitostí - pozemku p.č. 2017 zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č.p. 

1063, Ztracená 10, manželům P*** M*** a P*** M***bude odprodána část pozemku p.č. 2011 ost. 

plocha, ost. komunikace v k.ú. Přerov označeného dle geometrického plánu č. 7314-38/2021 jako díl 



"c" zast. pl. o výměře 68 m2 v k.ú. Přerov. Kupní cena dle znaleckého posudku bude činit ve výši 

27.200,-Kč. Náklady za vyhotovení ZP a GP budou činit 2.320,20 Kč.  

Předloženým materiálem je řešen úplatný převod částí pozemku p.č. 2011, který nemá přístup 

pro StMPr a jsou užívány jednotlivými vlastníky rodinných domů v ul. Ztracená, kteří mají 

přístup ze svých vlastnických pozemcích z důvodu dořešení majetkoprávního vztahů.  

 

 


