
Pořadové číslo:  2/3.3.1. 

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 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 nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – 

spoluvlastnických podílů k pozemkům p.č. 5307/349, p.č. 5307/351, p.č. 5307/352, p.č. 

5307/353, p.č. 5307/354, p.č. 5307/355 a p.č. 5307/360, vše v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti id. ⅙ k pozemkům p.č. 

5307/349 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 329 m2, p.č. 5307/351 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 169 m2, p.č. 5307/352 ostatní plocha, zeleň o výměře 275 m2, 

p.č. 5307/353 ostatní plocha, zeleň o výměře 413 m2, p.č. 5307/354 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 437 m2, p.č. 5307/355 ostatní plocha, zeleň o výměře 299 m2 a p.č. 

5307/360 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2, vše v k.ú. Přerov z podílového 

spoluvlastnictví paní V***, bytem ***, do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní 

cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 142.143,- Kč. 

 

2. schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti id. ⅙ k pozemkům p.č. 

5307/349 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 329 m2, p.č. 5307/351 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 169 m2, p.č. 5307/352 ostatní plocha, zeleň o výměře 275 m2, 

p.č. 5307/353 ostatní plocha, zeleň o výměře 413 m2, p.č. 5307/354 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 437 m2, p.č. 5307/355 ostatní plocha, zeleň o výměře 299 m2 a p.č. 

5307/360 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2, vše v k.ú. Přerov z podílového 

spoluvlastnictví paní K***, bytem ***, do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní 

cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 142.143,- Kč. 

 

3. schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti id. ⅙ k pozemkům p.č. 

5307/349 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 329 m2, p.č. 5307/351 ostatní plocha, 



ostatní komunikace o výměře 169 m2, p.č. 5307/352 ostatní plocha, zeleň o výměře 275 m2, 

p.č. 5307/353 ostatní plocha, zeleň o výměře 413 m2, p.č. 5307/354 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 437 m2, p.č. 5307/355 ostatní plocha, zeleň o výměře 299 m2 a p.č. 

5307/360 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2, vše v k.ú. Přerov z podílového 

spoluvlastnictví pana M***, bytem ***, do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní 

cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 142.143,- Kč. 

 

4. schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti id. ⅙ k pozemkům p.č. 

5307/349 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 329 m2, p.č. 5307/351 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 169 m2, p.č. 5307/352 ostatní plocha, zeleň o výměře 275 m2, 

p.č. 5307/353 ostatní plocha, zeleň o výměře 413 m2, p.č. 5307/354 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 437 m2, p.č. 5307/355 ostatní plocha, zeleň o výměře 299 m2 a p.č. 

5307/360 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2, vše v k.ú. Přerov z podílového 

spoluvlastnictví paní J***, bytem ***, do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní 

cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 142.143,- Kč. 

 

5. schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti id. ⅙ k pozemkům p.č. 

5307/349 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 329 m2, p.č. 5307/351 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 169 m2, p.č. 5307/352 ostatní plocha, zeleň o výměře 275 m2, 

p.č. 5307/353 ostatní plocha, zeleň o výměře 413 m2, p.č. 5307/354 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 437 m2, p.č. 5307/355 ostatní plocha, zeleň o výměře 299 m2 a p.č. 

5307/360 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2, vše v k.ú. Přerov z podílového 

spoluvlastnictví pana M***, bytem ***, do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní 

cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 142.143,- Kč. 

 

6. schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/18 k pozemkům p.č. 

5307/349 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 329 m2, p.č. 5307/351 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 169 m2, p.č. 5307/352 ostatní plocha, zeleň o výměře 275 m2, 

p.č. 5307/353 ostatní plocha, zeleň o výměře 413 m2, p.č. 5307/354 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 437 m2, p.č. 5307/355 ostatní plocha, zeleň o výměře 299 m2 a p.č. 

5307/360 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2, vše v k.ú. Přerov z podílového 

spoluvlastnictví paní M***, bytem ***, do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní 

cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 47.381,- Kč. 

 

7. schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/18 k pozemkům p.č. 

5307/349 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 329 m2, p.č. 5307/351 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 169 m2, p.č. 5307/352 ostatní plocha, zeleň o výměře 275 m2, 

p.č. 5307/353 ostatní plocha, zeleň o výměře 413 m2, p.č. 5307/354 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 437 m2, p.č. 5307/355 ostatní plocha, zeleň o výměře 299 m2 a p.č. 

5307/360 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2, vše v k.ú. Přerov z podílového 

spoluvlastnictví pana R***, bytem ***, do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní 

cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 47.381,- Kč. 

 

8. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

  

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 1112 210 Příjem z daně z příjmů 

fyzických osob placené 

5 597,1 * + 805,5 6 402,6 



poplatníky 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3639 530 Akce nad 500 tis. Kč (č. 

5300756 

- Výkup pozemků na křižovatce 

ul.  

Ztracená x Bří Hovůrkových x  

U Hřbitova x 9. května) 

0,0 + 805,5 805,5 

 

 

 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Jelikož se jedná o investiční akci statutárního města Přerova a podnět k výkupu pozemků podalo 

Oddělení dopravy Odboru správy majetku a komunálních služeb, nebyl tento záměr v koordinační 

skupině projednán.  

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti neprojednávala záměr standardním způsobem. Člen komise Ing. 

arch. Jan Horký vystoupil na 24. jednání komise dne 7. 4. 2021 a poukázal na nutnost dořešení 

majetkoprávních vztahů k předmětným pozemkům, jež by v budoucnu umožnilo provést úpravu této 

nebezpečné křižovatky. Na základě tohoto podnětu se členové komise shodli na nutnosti výkupu 

předmětných pozemků. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 67. schůzi konané dne 3. 8. 2021 po projednání schválila záměr 

statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 

pozemků p.č. 5307/349, p.č. 5307/351, p.č. 5307/352, p.č. 5307/353, p.č. 5307/354, p.č. 5307/355 a 

p.č. 5307/360, vše v k.ú. Přerov.  

 

Rada města Přerova na své 4. schůzi konané dne 24. 11. 2022 po projednání podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod dle návrhu na usnesení. 

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o 

rozpočtové opatření – posílení rozpočtu k výše uvedenému účelu. K financování budou zapojeny 

zvýšené příjmy na dani z příjmů fyzických osob placené poplatníky.  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje úplatný převod předmětných pozemků do 

vlastnictví statutárního města Přerova.  

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 5307/349 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 329 m2, p.č. 5307/351 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 169 m2, p.č. 5307/352 ostatní plocha, zeleň o výměře 275 m2, 

p.č. 5307/353 ostatní plocha, zeleň o výměře 413 m2, p.č. 5307/354 ostatní plocha, ostatní 



komunikace o výměře 437 m2, p.č. 5307/355 ostatní plocha, zeleň o výměře 299 m2 a p.č. 5307/360 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2, vše v k.ú. Přerov jsou situovány v lokalitě 

křižovatky ulic Ztracená, Bří Hovůrkových, U Hřbitova a 9. května. Na pozemku p.č. 5307/349 se 

nachází veřejná zeleň a místní komunikace III. třídy a IV. třídy – chodník a cyklostezka. Na 

pozemcích p.č. 5307/351 p.č. 5307/353, p.č. 5307/355 a p.č. 5307/360 se nachází veřejná zeleň a 

místní komunikace IV. třídy – chodník. Na pozemku p.č. 5307/352 je umístěna plocha veřejné zeleně. 

Na pozemku p.č. 5307/354 je umístěna místní komunikace III. třídy.  

  

Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví paní V***, bytem ***, k id. ⅙ pozemků, paní K***, 

bytem ***, k id. ⅙ pozemků, pana M***, bytem ***, k id. ⅙ pozemků, paní J***, bytem ***, k id. ⅙ 

pozemků, pana M***, bytem ***, k id. ⅙ pozemků, paní M***, bytem ***, k id. 1/18 pozemků, pana 

R***, bytem ***, k id. 1/18 pozemků, a pana L***, bytem ***, k id. 1/18 pozemků. 

  

Oddělení dopravy Odboru správy majetku a komunálních služeb podalo podnět na dořešení 

majetkoprávních vztahů v lokalitě křižovatky ulic Ztracená, Bří Hovůrkových, U Hřbitova a 9. května. 

Statutární město Přerov je vlastníkem místních komunikací v dané lokalitě, nikoli však pozemků 

nacházejících se pod místními komunikacemi. Nabytím předmětných pozemků do vlastnictví 

statutárního města Přerova dojde ke sjednocení osoby vlastníka pozemků a vlastníka na nich 

umístěných komunikací, což usnadní budoucí realizaci stavebních úprav této křižovatky, na níž bude 

umístěna veřejně prospěšná stavba okružní křižovatky.  

  

Rada města Přerova na své 4. schůzi konané dne 24. 11. 2022 po projednání podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod spoluvlastnických podílů k pozemkům p.č. 

5307/349, p.č. 5307/351, p.č. 5307/352, p.č. 5307/353, p.č. 5307/354, p.č. 5307/355 a p.č. 5307/360, 

vše v k.ú. Přerov. 

  

Předložený materiál řeší úplatný převod spoluvlastnických podílů sedmi spoluvlastníků. Pro informaci 

uvádíme, že spoluvlastnický podíl osmého spoluvlastníka pana L*** k id. 1/18 pozemků je zatížen 

exekucemi. Ve věci nabytí spoluvlastnického podílu pana V*** 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 zjištěné a ceny v místě a čase 

obvyklé pozemků p.č. 5307/349, p.č. 5307/351, p.č. 5307/352, p.č. 5307/353, p.č. 5307/354, p.č. 

5307/355 a p.č. 5307/360, vše v k.ú. Přerov znalecký posudek. Dle znaleckého posudku č. 30/2022, 

vyhotoveného soudním znalcem Ing. C.H., činí kupní cena v místě a čase obvyklá id. ⅙ předmětných 

pozemků 142.143,- Kč. Kupní cena v místě a čase obvyklá id. 1/18 předmětných pozemků činí 

47.381,- Kč. Převod nebude předmětem DPH. 

  

Spoluvlastníci vyslovili souhlas s prodejem svých spoluvlastnických podílů za výše uvedenou kupní 

cenu. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod spoluvlastnických 

podílů k pozemkům v lokalitě křižovatky u Penny Marketu do vlastnictví statutárního města 

Přerova, a to za účelem dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům, na nichž bude v 

budoucnu umístěna stavba okružní křižovatky.  

 

 


