
Pořadové číslo:  24/3.2.1. 

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 14.04.2022 

Návrh pro 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 4. 2022 

Zpravodaj:  Zácha Michal, člen Zastupitelstva 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. 

893, p.č. 894 a p.č. 895 vše v k.ú. Žeravice 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 893 lesní pozemek o výměře 526 m2, p.č. 894 lesní pozemek 

o výměře 37 m2 a p.č. 895 lesní pozemek o výměře 35 m2 vše v k.ú. Žeravice z majetku statutárního 

města Přerova do společného jmění manželů M*** A***, bytem *** a T*** A*** bytem *** za 

kupní cenu 60.000,- Kč - cena v místě a čase obvyklá. Dodání pozemků není předmětem DPH. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 12. jednání dne 17.9.2021 neměla námitky k převodu pozemků vlastníkům 

stavby rodinné rekreace stojící na pozemku p.č. 895 v k.ú. Žeravice. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 31. zasedání dne 3.11.2021 doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr úplatného převodu pozemků dle návrhu usnesení. 

 

Místní výbor Žeravice: 

Místní výbor Žeravice s převodem pozemků souhlasí. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku převod pozemků doporučuje, jedná se o pozemky pod stavbou rekreačního 

objektu v majetku kupujících a funkčně s touto stavbou souvisejících a nejsou pro město potřebné. 

 



Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 74. schůzi dne 18.11.2021 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod pozemků dle návrhu usnesení. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 23.11. do 

8.12.2021. 

Rada města Přerova na 82. schůzi dne 7.4.2022 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod pozemků dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 893 lesní pozemek o výměře 526 m2, p.č. 894 lesní pozemek o výměře 37 m2 a p.č. 895 

lesní pozemek o výměře 35 m2 vše v k.ú. Žeravice se nachází v okrajové severní části místní části 

Žeravice v lokalitě s rekreačními chatami za házenkářským hřištěm, mezi potokem Olešnice a lesním 

porostem v k.ú. Lhotka u Přerova. Na pozemku p.č. 895 stojí stavba rodinné rekreace bez čp/če, 

pozemky p.č. 894 a p.č. 895 tvoří z části příjezdová komunikace, která končí u této chaty, část tvoří 

travnatá plocha s dřevinami v okolí chaty, část je zalesněný svah za chatou. Uvedené pozemky jsou v 

majetku statutárního města Přerova. 

Původní spoluvlastníci stavby rodinné rekreace bez čp/če stojící na pozemku p.č. 895 v k.ú. Žeravice 

se v září 2021 obrátili na statutární město Přerov se žádostí o koupi pozemků pod stavbou chaty a v 

jejím okolí. V mezičase projednávání žádosti byla stavba chaty převedena a novými vlastníky se 

23.9.2021 stali manželé M*** A***, bytem *** a T***A***, bytem ***. S ohledem na skutečnost, že 

pozemky nejsou dotčeny žádnými známými rozvojovými záměry města a jsou využitelné pouze v 

souvislosti s užíváním výše citované stavby rodinné rekreace, byl na 74. schůzi Rady města Přerova 

dne 18.11.2021 předložen návrh na schválení záměru převodu těchto pozemků vlastníkům této stavby. 

Rada města Přerova záměr převodu těchto pozemků schválila. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve 

lhůtě od 23.11. do 8.12.2021. 

Žadatelé byli seznámeni s výsledky projednání záměru v Radě města Přerova a byly jim zaslány 

příslušné formuláře v souladu s Vnitřním předpisem č. 12/17. Vzhledem k avizované změně oceňovací 

vyhlášky k 1.1.2022 bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny převáděných 

pozemků až počátkem ledna 2022. 

Dle tohoto znaleckého posudku zpracovaného dne 4.2.2022 znalcem *** byla cena zjištěná stanovena 

u pozemku p.č. 895 (pod chatou) ve výši 12.691,70, tj. 362,62 Kč/m2, u pozemku p.č. 894 (v 

sousedství chaty – přístup) ve výši 13.416,94 Kč, tj. 362,62 Kč/m2 a u pozemku p.č. 893 (část tvořící 

koncovou část příjezdové komunikace o výměře 160 m2) ve výši 18.374,40 Kč/m2 a (část tvořící břeh 

potoka a svah lesa bez zalesnění o výměře 366 m2) ve výši 10.189,44, tj. 24,84 Kč/m2. Dále cena 

trvalých porostů na pozemcích byla stanovena ve výši 2.436,09 Kč Celkem cena zjištěná činí 

57.108,57 Kč. Cena v místě a čase obvyklá byla stanovena ve výši celkem 60.000,- Kč, tj. u pozemku 

p.č. 893 – 34.082,- Kč, tj. 64,79 Kč/m2, u pozemku p.č. 894 -13.319,- Kč, tj 360,- Kč/m2 a u pozemku 

p.č. 895 – 12.599,- Kč, tj. 360,- Kč/m2. Náklady na vyhotovení tohoto znaleckého posudku činily 

2.500,- Kč. 

Žadatelé souhlasili s kupní cenou ve výši ceny v místě a čase obvyklé - celkem 60.000,- Kč a uhradí 

náklady na vyhotovení znaleckého posudku a náklady za vkladové řízení. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod lesních pozemků 

nacházejících se v okrajové severní části místní části Žeravice v těsné blízkosti lesa v katastru 

obce Lhotka a potoka Olešnice, které se nachází jednak pod stavbou rekreační chaty a jednak v 

okolí této chaty.  

 

 


