
Pořadové číslo:  2/3.2.4. 

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 28.11.2022 

Návrh pro 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 12. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Miloslav Dohnal , náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Bc. Alexandr Salaba , pověřený vedením Odboru správy majetku a 

komunálních služeb 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku 

p.č. 65/1 v k.ú. Vinary u Přerova  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 65/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, dle 

geometrického plánu č. 590-22/2022 označené novým p.č. 65/45 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 

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

Ing. K.K., a R.K. za kupní cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 1.800,- Kč. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednala záležitost na svém 12. jednání dne 15. 7. 2022 a neměla námitky k 

úplatnému převodu části předmětného pozemku žadatelům.  

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti projednala záměr na svém 40. jednání dne 27. 7. 2022 a doporučila 

Radě města Přerova schválit záměr úplatného převodu dle návrhu na usnesení. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 91. schůzi konané dne 25. 8. 2022 schválila záměr úplatného převodu části 

pozemku p.č. 65/1 v k.ú. Vinary u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Záměr úplatného převodu byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova v období od 

29.08.2022 do 14.09.2022. 

 



Rada města Přerova na své 4. schůzi konané dne 24.11.2022 schválila úplatný převod části pozemku 

p.č. 65/1 v k.ú. Vinary u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Místní výbor Vinary 

Místní výbor Vinary byl požádán o vyjádření. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje realizaci úplatného převodu dle návrhu na 

usnesení.  

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 65/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 2.182 m2 se nachází v ulicích 

Mezilesí I a Mezilesí II v místní části Vinary. Pozemek tvoří veřejná prostranství – jsou na něm 

umístěny místní komunikace, chodníky a veřejná zeleň. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města 

Přerova. 

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb obdržel dne 30. 6. 2022 žádost manželů Ing. K***, 

bytem ***, a R***, bytem *** o úplatný převod části pozemku p.č. 65/1 o výměře cca 3 m2 do 

společného jmění manželů. Předmětná plocha tvoří trojúhelník, který zasahuje do pozemku p.č. 65/43 

ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Vinary u Přerova ve vlastnictví žadatelů. Žadatelé chtějí 

předmětnou plochu odkoupit, aby byla vytvořena rovná hranice pozemků. Nerovná linie vznikla v 

minulosti z toho důvodu, že zde stával strom. V současné době se na předmětné části pozemku nachází 

travnatá plocha. 

  

Záměr úplatného převodu byl schválen na 91. schůzi Rady města Přerova dne 25. 8. 2022 a byl 

zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova v období od 29. 8. 2022 do 14. 9. 2022. Rada 

města Přerova schválila úplatný převod na své 4. schůzi konané dne 24. 11. 2022. 

  

Na oddělení části pozemku p.č. 65/1, která bude převedena do společného jmění manželů K***, byl 

vyhotoven geometrický plán číslo 590-22/2022 ze dne 9.10.2022. Na základě geometrického plánu 

vznikne nový pozemek označený p.č. 65/45 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 v k.ú. Vinary u 

Přerova. Náklady spojené s vyhotovením GP uhradili žadatelé. Souhlas s dělením pozemku p.č. 65/1 

v k.ú. Vinary u Přerova vydal Magistrát města Přerova – odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

dne 8.11.2022 pod č.j. MMPr/228134/2022/IK. 

  

Znalecký posudek na stanovení ceny zjištěné a v místě a čase obvyklé byl zpracován znalcem Ing. 

P.K.. Dle tohoto znaleckého posudku byla stanovena cena předmětné části pozemku v místě a čase 

obvyklá ve výši 1.800,- Kč. Kupní cena je stanovena ve výši ceny obvyklé, tj. 1.800,- Kč a převod 

nebude předmětem DPH. Náklady na vyhotovení znaleckého posudku činí 2.300,- Kč a budou 

vypořádány v ustanovení kupní smlouvy. 

  

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

chodníku propojujícího ulice Mezilesí I a Mezilesí II v místní části Vinary.  

 

 


