
Pořadové číslo:  26/3.3.4. 

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 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 do majetku statutárního města Přerova – podílu o 

velikosti id. ⅓ na pozemku p.č. 507/2 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti id. ⅓ pozemku p.č. 507/2 ostatní 

plocha, ostatní dopravní plocha o výměře 76 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví paní E*** H***, bytem 

***, do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 23.467,- 

Kč. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti na svém 38. zasedání dne 1. 6. 2022 po projednání doporučila Radě 

města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci – podílu o 

velikosti id. ⅓ pozemku p.č. 507/2 v k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerova. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 87. schůzi konané dne 16. 6. 2022 schválila záměr úplatného převodu 

nemovité věci – podílu o velikosti id. ⅓ pozemku p.č. 507/2 v k.ú. Přerov do majetku statutárního 

města Přerova. 

 

Rada města Přerova na své 90. schůzi konané dne 4. 8. 2022 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit úplatný převod dle návrhu na usnesení. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje úplatný převod pozemku do vlastnictví 

statutárního města Přerova. Na předmětném pozemku ve spoluvlastnictví fyzických osob se nachází 



stavba veřejného parkoviště ve vlastnictví statutárního města Přerova. Nabytím pozemku do 

vlastnictví StMPr dojde ke sjednocení osoby vlastníka stavby a vlastníka pozemku a k vytvoření 

ucelené plochy veřejného parkoviště. Pozemek p.č. 507/1 v k.ú. Přerov, na kterém se nachází převážná 

část parkoviště, je ve vlastnictví statutárního města Přerova. Odbor správy majetku konstatuje, že pro 

výkup byly rezervovány finanční prostředky. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 507/2 ostatní plocha, ostatní dopravní plocha o celkové výměře 76 m2 v k.ú. Přerov je 

situován v centru města Přerova, v lokalitě vymezené ulicemi Blahoslavova, nábř. Protifašistických 

bojovníků a Bartošova. Pozemek je zčásti dotčen stavbou veřejného parkoviště a zčásti jej tvoří plocha 

veřejné zeleně.  

  

Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví paní E*** H***, bytem *** k id. ⅓ pozemku, a pana J*** 

K***, bytem ***, k id. ⅔ pozemku.  

  

Vzhledem ke skutečnosti, že se na pozemku p.č. 507/2 v k.ú. Přerov nachází veřejná prostranství 

(parkoviště a zeleň), navrhuje odbor správy majetku a komunálních služeb realizovat úplatný převod 

pozemku do vlastnictví statutárního města Přerova, a dořešit tak majetkoprávní vztah k výše 

uvedenému pozemku, jenž je zastavěn stavbou veřejně přístupného parkoviště, využívaného občany 

města Přerova.  

  

Předložený materiál řeší úplatný převod spoluvlastnického podílu paní E*** H*** k id. ⅓ pozemku 

p.č. 507/2 v k.ú. Přerov.  

  

Pro informaci uvádíme, že spoluvlastnický podíl pana J*** K*** k id. ⅔ pozemku je zatížen 

exekucemi. Ve věci nabytí spoluvlastnického podílu pana K*** odbor správy majetku kontaktoval 

pověřený exekutorský úřad, podle kterého lze předmětný spoluvlastnický podíl nabýt pouze formou 

dražby, nikoli úplatného převodu. Souhlas s účastí statutárního města Přerova v dražbě, která dosud 

nebyla nařízena, bude řešen v samostatném materiálu. 

  

Odbor správy majetku nechal zpracovat za účelem stanovení ceny pozemku p.č. 507/2 v k.ú. Přerov 

znalecký posudek. Dle tohoto znaleckého posudku vyhotoveného soudním znalcem S.S. činí kupní 

cena v místě a čase obvyklá id. ⅓ předmětného pozemku 23.467,- Kč. 

  

Paní H*** souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu za výše uvedenou kupní cenu. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod spoluvlastnického 

podílu k id. ⅓ pozemku v ulici Blahoslavova, na kterém se nachází část stavby veřejného 

parkoviště. Důvodem převodu je dořešení majetkoprávního vztahu k pozemku pod stavbou a 

sjednocení osoby vlastníka pozemku a vlastníka stavby.  

 

 


