
Pořadové číslo:  22/3.2.4. 

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 25.11.2021 

Návrh pro 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 12. 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 - části pozemku 

p.č. 5042 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 5042 ostatní plocha o výměře cca 1 m2 v k.ú. Přerov z 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví R*** V***, bytem *** za kupní cenu ve výši 

1590,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. V případě, že předmět převodu bude ke dni uzavření 

kupní smlouvy podléhat DPH, bude kupní cena navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov jako 

budoucím prodávajícím a R*** V***, bytem *** jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude 

uzavřena na základě výzvy kupujícího, do 90 dnů od doručení kolaudačního rozhodnutí stavby 

"Novostavba rodinného domu v Přerově, ul. 9. května" opatřeným doložkou o nabytí právní moci, 

nejpozději však do 3 let od účinností budoucí kupní smlouvy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 10. jednání dne 6.8.2021 neměla námitky k převodu předmětné části pozemku 

za podmínky legalizace stavby.  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku konstatuje, že při místním šetření oddělením dopravy bylo zjištěno, že při  

realizaci novostavby domu na pozemku p.č. 1788 v k.ú. Přerov došlo k přesahu výměrou 1 m2 na 

pozemek s komunikací v majetku města. Po posouzení situace netrvá odbor správy majetku na 

odstranění stavby z pozemku a je možno po legalizaci stavby dotčenou část pozemku převést. 

 

 



Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 29. zasedání dne 8.9.2021 doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr úplatného převodu části pozemku dle návrhu usnesení. 

 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 71. schůzi dne 7.10.2021 schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod části pozemku p.č. 5042 v k.ú. Přerov. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 8.10. 

do 24.10.2021. 

Rada města Přerova na 74. schůzi konané dne 18.11.2021 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit úplatný převod předmětné části pozemku za podmínek dle návrhu usnesení. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 5042 ostatní plocha o celkové výměře 778 m2 v k.ú. Přerov je součástí veřejného 

prostranství – komunikace a chodníky v ulici 9. května v Přerově. Pozemek je v majetku statutárního 

města Přerova. 

Paní R*** V***, bytem *** je vlastníkem pozemku p.č. 1788 v k.ú. Přerov, na kterém realizuje 

novostavbu domu. Při místním šetření pracovnice oddělení dopravy odboru správy majetku v ulici 9. 

května v Přerově zjistila, že část zateplení této novostavby zasahuje velmi malou částí nad chodník na 

pozemku p.č. 5042 v k.ú. Přerov. Po geodetickém zaměření bylo potvrzeno, že stavba zasahuje do 

pozemku p.č. 5042 v k.ú. Přerov v majetku města výměrou 1 m2 a vlastník stavby požádal o 

odkoupení části pozemku dotčené stavbou.  

S ohledem na rozsah zásahu do veřejného prostranství a frekvenci užívání chodníku a provoz na 

komunikaci v místě, není ze strany oddělení dopravy požadavek na odstranění části stavby z pozemku 

a bylo tedy doporučeno předložit ke schválení převod části pozemku p.č. 5042 v k.ú. Přerov o výměře 

1 m2. Protože tento pozemek je dle územního plánu součástí ploch veřejných prostranství pro dopravu 

musí žadatel nejprve legalizovat stavbu. Dle sdělení žadatele již jedná se stavebním úřadem o 

podmínkách vydání příslušného povolení. 

Záměr převodu zastavěné části pozemku byl schválen na 71. schůzi dne 7.10.2021 a byl zveřejněn na 

úřední desce ve lhůtě od 8.10. do 24.10.2021.  

Bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny obvyklé pozemku, který zpracoval 

***. Dle tohoto znaleckého posudku byla stanovena cena zjištěná i cena v místě a čase obvyklá 

shodně ve výši 1590,- Kč/m2. V případě, že předmět převodu bude ke dni uzavření kupní smlouvy 

podléhat DPH, bude kupní cena navýšena o příslušnou sazbu DPH. Náklady na vyhotovení tohoto 

znaleckého posudku činily 2.634,- Kč. Žadatelka souhlasila s kupní cenou i úhradou nákladů za 

vyhotovení znaleckého posudku a vkladové řízení.  

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Po dokončení stavby "Novostavba 

rodinného domu v Přerově, ul. 9. května" - vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí vyzve paní 

V*** statutární město Přerov k uzavření kupní smlouvy a současně předloží originál, nebo ověřenou 

kopii kolaudačního rozhodnutí s razítkem nabytí právní moci a geometrický plán na oddělení 

převáděné částí pozemku potvrzený katastrálním úřadem. Kupní smlouva bude uzavřena do 90 dnů od 

doručení této výzvy, nejpozději však do 3 let od účinností budoucí kupní smlouvy. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod části pozemku tvořící 

veřejné prostranství s chodníkem a komunikací ul. 9. května v Přerově o celkové výměře 1 m2, 

která byla dotčena při realizaci novostavby domu.  

 

 


