
Pořadové číslo:  21/3.2.1. 

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 14.10.2021 

Návrh pro 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne   

 25. 10. 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 nemovité věci z majetku statutárního města Přerova  - pozemku p.č. 

388/7 v k.ú. Žeravice a zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži 

pozemku p.č. 388/7 v k.ú. Žeravice 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutární 

městem Přerov (jako prodávajícím a oprávněným ze služebnosti) a manželi M*** P***, bytem ***a 

H*** P***bytem *** (jako kupujícími a povinnými ze služebnosti), jejímž předmětem je úplatný 

převod pozemku p.č. 388/7 trvalý travní porost o výměře 144 m2 v k.ú. Žeravice z vlastnictví 

statutárního města Přerova do společného jmění manželů pana M*** P***, bytem *** a H*** P***, 

bytem *** za kupní cenu ve výši 35.000,- Kč včetně DPH a zřízení služebnosti odpovídající právu 

oprávněného ze služebnosti zřídit a provozovat vedení veřejného osvětlení a s tím spojeného omezení 

spočívajícího v povinnosti povinného ze služebnosti strpět a umožnit oprávněnému ze služebnosti a 

jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování 

provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce, modernizace a odstranění tohoto vedení ve prospěch 

statutárního města Přerova k tíži pozemku p.č. 388/7 v k.ú. Žeravice. Služebnost bude zřízena na 

dobu neurčitou, bezplatně, v rozsahu dle geometrického plánu č. 634-52/2021. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 21. jednání dne 13.12.2019 projednala žádost o odprodej části pozemku p.č. 

388/4 navazující na pozemky v majetku žadatelů, kdy k převodu neměla námitky a navrhla i převod  

navazující části pozemku p.č. 587/4 až k chodníku podél komunikace ul. Čekyňská - tyto části jsou 

dnes vedeny v katastru nemovitostí jako pozemek p.č. 388/7 v k.ú. Žeravice. 

 

 



Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku převod pozemku dle návrhu usnesení doporučuje, ve stejném rozsahu byly v r. 

2011 převedeny i pozemky p.č. 388/6 a p.č. 587/5 oba v k.ú. Žeravice před sousedním domem.  

 

Místní výbor Žeravice: 

MV Žeravice souhlasil s odprodejem části pozemku p.č. 388/4 a p.č. 587/4 oba v k.ú. Žeravice v 

rozsahu dle návrhu usnesení. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

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

schválit záměr úplatného převodu částí pozemků p.č. 388/4 a p.č. 587/4 oba v k.ú. Žeravice, které jsou 

dnes v katastru nemovitostí vedeny jako pozemek p.č. 388/7 v k.ú. Žeravice. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 34. schůzi dne 26.3.2020 schválila záměr statutárního města Přerova úplatný 

převod částí pozemků p.č. 388/4 a p.č. 587/4 oba v k.ú. Žeravice, které jsou dnes v katastru 

nemovitostí vedeny jako p.č. 388/7 v k.ú. Žeravice. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 

30.3. do 15.4.2020 a opakovaně od 9.4. do 25.4.2021 a od 24.9. do 10.10.2021. 

Na 71. schůzi konané dne 7.10.2021 Rada města Přerova podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v rozsahu a za 

podmínek dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 388/7 trvalý travní porost o výměře 144 m2 v k.ú. Žeravice, ve vlastnictví statutárního 

města Přerova, vznikl zápisem geometrického plánu na oddělení částí pozemku p.č. 388/4 trvalý travní 

porost o celkové výměře 304 m2 a p.č. 587/4 ostatní plocha o celkové výměře 222 m2 oba v k.ú. 

Žeravice, které tvoří zatravněnou plochu mezi chodníkem a pozemky s rodinnými domy na ulici 

Čekyňská v místní části Žeravice.  

Manželé M***P***, bytem *** a H*** P***, bytem *** jsou vlastníky pozemků p.č. 595 a p.č. 596/1 

oba v k.ú. Žeravice, na kterých realizují stavbu nového rodinného domu.  

Manželé P***požádali v r. 2020 o odprodej části pozemku p.č. 388/4 v rozsahu navazujícím na 

pozemek p.č. 595 v jejich vlastnictví. Žádost byla projednána na 21. jednání koordinační skupiny dne 

13.12.2019, která doporučila převod požadované části pozemku a dále doporučila nabídnout 

žadatelům k prodeji i navazující část pozemku p.č. 587/4 až k chodníku podél komunikace ulice 

Čekyňská, neboť u sousedního domu na p.č. 599 byly v r. 2011 z majetku města převedeny části dnes 

označené v katastru nemovitostí jako p.č. 388/6 a p.č. 587/5 (tedy také až k chodníku), kdy tyto 

pozemky jsou oploceny a užívány jako předzahrádka. 

Místní výbor Žeravice neměl k převodu obou částí pozemků námitky. V minulosti se na části pozemku 

p.č. 587/4 nacházel vzrostlý strom – borovice a lavička– strom byl v loňském roce pokácen a také 

lavička byla odstraněna.  

Manželé P*** byli poté kontaktováni s tím, zda by měli zájem o převod i navazující části pozemku 

p.č. 587/4 až k chodníku. Manželé Přecechtělovi nabídku akceptovali a požádali o převod části 

pozemku p.č. 388/4 a p.č. 587/4 oba v k.ú. Žeravice.  

Záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 388/4 o výměře cca 85 m2 a p.č. 587/4 o výměře cca 65 

m2 oba v k.ú. Žeravice byl schválen na 34. schůzi Rady města Přerova dne 26.3.2020. Tento záměr 

byl zveřejněn na úřední desce magistrátu ve lhůtě od 30.3. do 15.4.2020, od 9.4. do 25.4.2021 a od 

24.9. do 10.10.2021. 

  

Žadatelé byli seznámeni s výsledkem projednání záležitosti na schůzi Rady města Přerova a byly jim 



zaslány příslušné formuláře v souladu s Vnitřním předpisem č. 12/19. Po obdržení těchto formulářů 

bylo zadáno vyhotovení geometrického plánu na oddělení převáděných částí pozemku. tímto 

geometrickým plánem č. 624-131/2020 byla z pozemku p.č. 388/4 oddělena část o výměře 82 m2 a z 

pozemku p.č. 587/4 byla oddělena část o výměře 62 m2, kdy tyto části se sloučily se vznikem nového 

pozemku označeného jako p.č. 388/7 o výměře 144 m2, který je předmětem převodu. Náklady na 

vyhotovení tohoto geometrického plánu činily 5.000,- Kč.  

  

V mezičase, v souvislosti s řešením jiné majetkové záležitosti, bylo prověřováno, zda existující 

nadzemní vedení veřejného osvětlení by bylo v případě potřeby (jeho obnovy či rekonstrukce či v 

souvislosti s obnovou vedení NN v majetku ČEZu - uložení kabelu do země) možno přemístit z 

převáděného pozemku. Po posouzení situace bylo konstatováno, že je nutno vedení na místě zachovat, 

a proto byly zahájeny úkony pro zápis služebnosti tohoto vedení ve prospěch města. Proto byl 

geometrický plán č. 624-131/2020 zapsán do katastru nemovitostí a v současné době je dle katastru 

nemovitostí předmětem převodu pozemek p.č. 388/7 o výměře 144 m2 v k.ú. Žeravice. Následně bylo 

zadáno vyhotovení geometrického plánu č. 634-52/2021, kterým byl vymezen rozsah služebnosti 

vedení veřejného osvětlení, které bude zřizováno ve prospěch statutárního města Přerova při uzavírání 

kupní smlouvy. Náklady na vyhotovení tohoto znaleckého posudku činily 6.050,- Kč. 

  

Bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku pro stanovení ceny převáděného pozemku, který již 

zohlednil budoucí omezení pozemku zřizovanou služebností vedení veřejného osvětlení. Dle tohoto 

znaleckého posudku vyhotoveného znalcem *** byla cena zjištěné stanovena ve výši 22.120,- Kč, t.j. 

153,- Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá ve výši 35.000,- Kč, t.j. 243,- Kč/m2 včetně DPH. Náklady 

na vyhotovení tohoto znaleckého posudku činily 2.100,- Kč.  

  

Manželé P*** souhlasili s výší kupní ceny a úhradou nákladů spojených s převodem a následně 

sdělili, že s ohledem na existenci vedení NN na převáděném pozemku si chtějí prověřit, zda budou 

moci realizovat své záměry (zpevněné plochy a oplocení). Koncem srpna 2021 kontaktovali odbor 

správy majetku s tím, že vše prověřili a souhlasili s uzavřením kupní smlouvy a smlouvy o zřízení 

věcného břemene - služebnosti. Uzavření této smlouvy je tedy předkládáno Radě města Přerova k 

projednání.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán ke schválení úplatný převod pozemku tvořícího 

travnatou plochu za chodníkem na ulici Čekyňská v místní části Žeravice, kdy žadatelé jsou 

vlastníky navazujících pozemků, na kterých realizují stavbu rodinného domu a zřízení bezplatné 

služebnosti vedení veřejného osvětlení ve prospěch města na převáděném pozemku.  

 

 


