
Pořadové číslo:  24/3.2.3. 

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 – části pozemku 

p.č. 60/6 v k.ú. Popovice u Př.  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 60/6 trvalý travní porost v k.ú. Popovice u Přerova, dle 

geometrického plánu č. 331-205/2021 označené novým p.č. 60/17 trvalý travní porost o výměře 298 

m2 v k.ú. Popovice u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů 

A*** a S*** D***, bytem ***, za kupní cenu 72.000,- Kč - cena v místě a čase obvyklá. Dodání 

pozemku není předmětem DPH. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala původní žádost žadatelů o koupi části pozemku p.č. 60/6 o výměře 

300 m2 v k.ú. Popovice u Př. na 9. jednání dne 16.7.2021, kdy s ohledem na vymezení pozemku 

územním plánem pro plochy bydlení a existující studii zástavby nedoporučila převod dle žádosti a 

doporučila pouze nájem. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje prodej části pozemku dle návrhu usnesení, 

kdy se jedná o plochu s větší výměrou – cca 380 m2 mezi pozemkem p.č. 60/13 v majetku žadatelů a 

navrhovanou komunikací dle zpracované studie. Jde o část, kterou s ohledem na výměru již nelze 

využít pro stavbu RD, kdy navrhovaná komunikace dle studie využívá stávající sjezd ze silnice ulice 

Kočíře a tedy převodem by nedošlo k omezení stávajícího přístupu a příjezdu ke stávajícím rodinným 

domům. V případě realizace studie by tato část zůstala nevyužitá. 

 

 



Místní výbor Popovice: 

Místní výbor Popovice souhlasil s převodem části pozemku v rozsahu dle návrhu usnesení žadatelům. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 28. zasedání dne 4.8.2021 doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 60/6 v k.ú. Popovice u 

Př. v rozsahu dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 68. schůzi dne 19.8.2021 schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod části pozemku dle návrhu usnesení. Tento záměr byl zveřejněn na úřední desce od 31.8.2021 

do 16.9.2021 a opakovaně od 5.4. do 21.4.2022. 

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

úplatný převod části pozemku dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 60/6 trvalý travní porost o celkové výměře 2387 m2 v k.ú. Popovice u Přerova je 

situován v okrajové části místní části Přerov-Předmostí, po levé straně komunikace z Předmostí 

směrem na místní část Vinary. Částí pozemku je vedena nezpevněná účelová komunikace (nezapsaná 

v katastru nemovitostí) zpřístupňující stávající rodinné domy na p.č. st. 43/2 a p.č. st. 43/1 v k.ú. 

Popovice u Př. Část pozemku o výměře cca 200 m2 je užívána k zahrádkářským účelům, zbývající 

části jsou volné, neudržované, zarostlé náletovými dřevinami. Pozemek je dle územního plánu 

vymezen pro plochy bydlení. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

V r. 2009 bylo odborem rozvoje zadáno vypracování studie možného zastavění pozemků p.č. 60/6 a 

sousedního pozemku p.č. 60/10 oba v k.ú. Popovice u Př. Dle této studie byla doporučena přeparcelace 

území a navrženo umístění rodinných domů s tím, že by bylo nutno vybudovat novou infrastrukturu, 

m.j. i novou trafostanici a rozvody NN. Náklady na vybudování nové infrastruktury byly v této studii 

odhadovány v té době na částku cca 6,7 mil Kč, bez DPH. 

Manželé A*** a S*** D***, bytem *** jsou vlastníky pozemku p.č. 60/13 v k.ú. Popovice u Př., 

který vznikl oddělením od pozemku p.č. 60/6 v k.ú. Popovice u Př. Po provedené nákladné rekultivaci 

zde zřídili okrasnou a užitkovou zahradu.  

  

Nyní se manž. D***obrátili opět na odbor správy majetku a komunálních služeb se žádostí o koupi 

sousední části pozemku p.č. 60/6 v k.ú. Popovice u Př. o výměře 300 m***. V žádosti uvádí, že tuto 

část dlouhodobě udržují (kosí trávu, odstraňují plevele) a mají zájem o tuto část svoji stávající zahradu 

rozšířit.  

Po jednání koordinační skupiny, která na 9. jednání dne 16.7.2021 s ohledem na vymezení pozemku 

územním plánem pro plochy bydlení a existující studii zástavby, nedoporučila převod části pozemku 

dle žádosti a doporučila pouze nájem, bylo s manž. D*** jednáno o možnosti nájmu pozemku. 

Manželé D*** sdělili, že pozemek byl v minulosti zavezen různým odpadem – stavební sutí, plasty, 

domovním odpadem, sklem atd., kdy tento odpad se nachází pod vrstvou zeminy. Tuto skutečnost 

zjistili při rekultivaci části, kterou odkoupili v r. 2013 (dnes pozemek p.č. 60/13), a tedy je jim známo, 

že odklizení a likvidace tohoto odpadu a zúrodnění pozemku si vyžádá nemalé finanční prostředky. 

Proto manž. D*** o nájmu neuvažují. Bylo dále jednáno o možnosti změny rozsahu převáděné části 

pozemku tak, že by manž. D*** byla převedena část o větší výměře – cca 380 m2 mezi jejich 

pozemkem p.č. 60/13 a navrhovanou komunikací dle zpracované studie. Jde o část, kterou s ohledem 

na výměru již nelze využít pro stavbu RD, navrhovaná komunikace dle studie využívá stávající sjezd 

ze silnice ulice Kočíře a tedy převodem by nedošlo k omezení stávajícího přístupu a příjezdu ke 

stávajícím rodinným domům. Manželé D*** sdělili, že by tuto část odkoupili a jsou si vědomi, že 

kupní cena pozemku se bude odvíjet od vymezení pozemku dle územního plánu (pro plochy bydlení), 



tedy že bude vycházet ze základní ceny stavebních pozemků.  

Místní výbor Popovice souhlasil s převodem části pozemku p.č. 60/6 o výměře cca 380 m2 v k.ú. 

Popovice u Př. 

Rada města Přerova na 68. schůzi dne 19.8.2021 schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod části pozemku dle návrhu usnesení. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 31.8.2021 

do 16.9.2021 a opakovaně od 5.4. do 21.4.2022. 

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.  

Poté bylo zadáno vyhotovení geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku. Tímto 

geometrickým plánem č. 331-205/2021 zpracovaným geodetem *** byla z pozemku p.č. 60/6 

oddělena část označená novým p.č. 60/17 o výměře 298 m2, která je předmětem převodu. Dělení 

respektuje stávající účelovou komunikaci i navrhovanou komunikaci dle zpracované studie budoucí 

možné zástavby. Náklady na vyhotovení tohoto geometrického plánu činily 7.260,- Kč vč. DPH. 

Dále bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny převáděného pozemku. Dle 

tohoto znaleckého posudku zpracovaného dne 2.3.2022 znalcem Ing. P.K. byla cena zjištěná stanovena 

ve výši 71.570 Kč, tj. 240,17 Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá byla stanovena ve výši celkem 

72.000,- Kč, tj. 241,61 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 72.000,- Kč a uhradí 

náklady na vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku a náklady za vkladové řízení. 

Dodání pozemku není v režimu DPH. 

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán převod části pozemku situovaného v okrajové části 

místní části Popovice vlastníkům sousedního pozemku za účelem rozšíření zahrady.  

 

 


