
Pořadové číslo:  26/3.2.2. 

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 29.08.2022 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 9. 2022 

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. 

6675/1 v k.ú. Přerov. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 6675/1 trvalý travní porost o výměře 248 m2 v k.ú. Přerov z 

majetku statutárního města Přerova do výlučného vlastnictví pana M*** Ž***, bytem ***, Přerov II - 

Předmostí, 751 24 Přerov za kupní cenu v místě a čase obvyklou 148.800,- Kč (včetně DPH). 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala záležitost na 14. jednání dne 15.10.2021, uložila provést místní 

šetření i na sousedních pozemcích města a následně opětovně předložit koordinační skupině. Po 

provedení místního šetření bylo opětovně předloženo na 15. jednání dne 5.11.2021, kdy koordinační 

skupina neměla námitky k převodu pozemku. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb provedl šetření na místě samém. Zjistil, že pozemek p.č. 

6675/1 je z větší části zarostlý nálety a není užíván jako přístup. Nachází se za pozemkem p.č. 6679/1 

ve vlastnictví žadatele a rovněž za sousedním pozemkem p.č. 6678/1.  

Odbor správy majetku a komunálních služeb navrhoval rozdělení pozemku p.č. 6675/1 geometrickým 

plánem a odprodej jeho částí jednotlivým vlastníkům tak, aby došlo k prodloužení zahrad v jejich 

vlastnictví. Byl tedy osloven vlastník sousedního pozemku, zda rovněž nemá zájem o odkup. Po 

sdělení ceny sdělil, že zájem nemá, a že souhlasí s tím, aby byl celý pozemek p.č. 6675/1 odprodán 

žadateli. 

 

 



Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na svém 35. zasedání konaném dne 2.3.2022 doporučila Radě města 

Přerova schválit záměr - úplatného převodu nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 6675/1 v k.ú. Přerov. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 81. schůzi konané dne 24.3.2022 schválila záměr - úplatného převodu 

nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6675/1 v k.ú. Přerov. 

Záměr byl zveřejněn na úřední desce magistrátu ve dnech 28.3. - 13.4.2022. 

 

Rada města Přerova na své 91. schůzi konané dne 25.8.2022 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 6675/1 trvalý travní porost o výměře 248 m2 v k.ú. 

Přerov z majetku statutárního města Přerova dl návrhu usnesení.  

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 6675/1 trvalý travní porost o výměře 248 m2 se nachází v okrajové části Přerova, na 

ulici Staré Rybníky, nedaleko železniční trati. Pozemek tvoří pomyslnou komunikaci za zahradami, ve 

skutečnosti je zarostlý nálety a pro přístup využíván není. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města 

Přerova.  

  

Magistrát města Přerova obdržel žádost pana M*** Ž***, bytem ***, Přerov II-Předmostí, 751 24 

Přerov o odprodej pozemku p.č. 6675/1 v k.ú. Přerov. Pan Ž*** je vlastníkem sousední nemovité věci 

- pozemku p.č. 6679/1. 

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb provedl šetření na místě samém. Zjistil, že pozemek p.č. 

6675/1 i sousední pozemky jsou z větší části zarostlé nálety a nejsou užívány jako přístupy. Pozemek 

p.č. 6675/1 se nachází za pozemkem p.č. 6679/1 ve vlastnictví žadatele, pana M*** Ž***, bytem ***, 

Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov a rovněž za sousedním pozemkem p.č. 6678/1 ve vlastnictví pana 

S*** V***, bytem ***, 750 02 Přerov.  

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb navrhoval rozdělení pozemku p.č. 6675/1 trvalý travní 

porost v k.ú. Přerov geometrickým plánem a následný úplatný převod části o výměře cca 130 m2, 

která navazuje na pozemek p.č. 6679/1 panu Ž*** a části o výměře cca 120 m2, která navazuje na 

pozemek p.č. 6678/1 spolu s pozemkem p.č. 6675/3, který navazuje na pozemek p.č. 6677, panu 

V***.  

  

Pan V*** byl osloven, zda rovněž nemá zájem o odkup. Sdělil, že má zájem, a to o odkup části 

pozemku, který navazuje na pozemek p.č. 6678/1 v jeho vlastnictví, a rovněž o pozemek p.č. 6675/3, 

který navazuje na pozemek p.č. 6677 rovněž v jeho vlastnictví, ale rozhodne se podle zaslané ceny. Po 

sdělení ceny, stanovené na základě znaleckého posudku, pan V*** sdělil, že zájem o odkup pozemku 

p.č. 6675/1 v k.ú. Přerov nemá a souhlasí s tím, aby byl celý pozemek odprodán panu Ž*** 

  

Dle znaleckého posudku č. 44/2022 vyhotoveného znalcem Ing. Ctiborem Hoškem dne 15.6.2022 byla 

cena zjištěná dle cenového předpisu stanovena na 495 Kč/m2 a cena obvyklá stanovena ve výši 600 

Kč/m2, tedy ve výši 148.800,- Kč (včetně DPH). 

  

Náklady za vyhotovení znaleckého posudku a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí 



bude hrazen nabyvatelem. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod nemovité věci – pozemku p.č. 

6675/1 v k.ú. Přerov nacházející se v lokalitě Staré Rybníky z majetku statutárního města 

Přerova, z důvodu obdržení žádosti o odkup.  

 

 


