
Pořadové číslo:  2/3.3.3. 

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 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 do majetku statutárního města Přerova  - části pozemku 

p.č. 372/1 v k.ú. Dluhonice  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 372/1 zahrada o výměře 16 m2 v k.ú. Dluhonice z 

podílového spoluvlastnictví pana R*** Z***, bytem *** k id ½ a paní V*** Z***, bytem *** k id ½ 

do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu 10.800,- Kč - cena v místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi spoluvlastníky pozemku p.č. 372/1 v 

k.ú. Dluhonice, jako budoucími prodávajícími a statutárním městem Přerov, jako budoucím 

kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena poté, co bude v katastru nemovitostí na základě Ohlášení 

změny údajů o pozemku k zápisu do katastru nemovitostí evidován nově vzniklý pozemek p.č. 372/3 

o výměře 16 m2 v k.ú. Dluhonice. Nejpozději před podpisem kupní smlouvy bude v katastru 

nemovitostí vymazáno zástavní právo k pozemku p.č. 372/3 v k.ú. Dluhonice, nebo budoucí 

prodávající předloží budoucímu kupujícímu potvrzení zástavního věřitele o vzdání se tohoto 

zástavního práva. Součástí smlouvy je závazek budoucího kupujícího k úhradě částky ve výši 5.000,- 

Kč budoucím prodávajícím, jako nákladů, které vznikly budoucím prodávajícím v souvislosti s 

převodem části pozemku 372/1 o výměře 16 m2 v k.ú. Dluhonice. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina projednávala záležitost převodu předmětné části pozemku do majetku města na 

7. jednání dne 22.4.2022 s kladným stanoviskem. 

 

Místní výbor Dluhonice:  

Místní výbor Dluhonice neměl k výkupu předmětné části pozemku připomínky. 



Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise na 37. zasedání dne 4.5.2022 doporučila Radě města Přerova schválit záměr úplatného 

převodu části pozemku v rozsahu dle návrhu usnesení do majetku města.  

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 85. schůzi dne 12.5.2022 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod části pozemku p.č. 372/1 v k.ú. Dluhonice do majetku statutárního města Přerova.  

Rada města Přerova na 4. schůzi dne 24.11.2022 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod části pozemku p.č. 372/1 v k.ú. Dluhonice do majetku města v rozsahu a za podmínek 

dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 372/1 zahrada o celkové výměře 435 m2 v k.ú. Dluhonice tvoří zahradu u rodinného 

domu č.p. 52, K Rokytnici 15 v místní části Dluhonice. Uvedený pozemek je v podílovém 

spoluvlastnictví pana R*** Z***, bytem *** k id ½ a paní V*** Z***, bytem ***k id ½. Dle údajů 

vedených na LV č. 114 pro obec Přerov a k.ú. Dluhonice je pozemek zatížen zástavním právem 

smluvním. 

Dne 29.3.2022 zaslal odbor řízení projektů a investic podnět na odkoupení části pozemku p.č. 372/1 v 

k.ú. Dluhonice do majetku města. Pozemek je z části dotčen stavbou chodníku v rámci realizace 

parkovacích stání vybudovaných v ulici K Rokytnici, jako součást kompenzací pro MČ Dluhonice za 

stavbu dálnice D1. Dle zpracované dokumentace je chodníkem dotčena část o výměře 16,2 m2. 

Stavební úřad Územním rozhodnutím č. 99/2022 vydaným dne 12.9.2022 schválil záměr umístění 

stavby "Kompenzace Dluhonice-PD chodníky a parkovací plochy, veřejné osvětlení".  

Pro realizaci stavby bylo nutno smluvně ošetřit vztah k dotčenému pozemku. a proto bylo se 

spoluvlastníky pozemku jednáno o možnosti jeho odkoupení. S ohledem na skutečnost, že pozemek je 

zatížen zástavním právem, bylo nutno při realizaci výkupu postupovat dle požadavků a podmínek 

zástavního věřitele.  

Nejprve byl na základě projektové dokumentace vyhotoven geometrický plán č. 449-166/2022, kterým 

byla z pozemku p.č. 372/1 v k.ú. Dluhonice oddělena část o výměře 16 m2 označená novým parcelním 

číslem 372/3 v k.ú. Dluhonice. Dále bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku, kterým byla 

stanovena cena obvyklá převáděné části pozemku ve výši celkem 10.800,- Kč, t.j. 675,- Kč/m2.  

Manželé Z*** souhlasili s výkupem pozemku za kupní cenu stanovenou dle znaleckého posudku.  

Protože zástavní věřitel MONETA Money bank, a.s. vydá potvrzení o zániku zástavního práva až 

poté, co bude nově vzniklý pozemek p.č. 372/3 v k.ú. Dluhonice evidován v katastru nemovitostí, bylo 

s manželi Z*** pro urychlení celého procesu dohodnuto, že nejprve bude uzavřena budoucí kupní 

smlouva a kupní smlouva bude uzavřena poté, co bude v katastru nemovitostí na základě Ohlášení 

změny údajů o pozemku k zápisu do katastru nemovitostí evidován nově vzniklý pozemek p.č. 372/3 o 

výměře 16 m2 v k.ú. Dluhonice a nejpozději před podpisem kupní smlouvy bude v katastru 

nemovitostí vymazáno zástavní právo k pozemku p.č. 372/3 v k.ú. Dluhonice, nebo manž. Z*** 

předloží městu potvrzení zástavního věřitele o vzdání se tohoto zástavního práva. Tím bude zaručeno, 

že město nabude vlastnictví k nezatíženému pozemku. Protože zástavní věřitel v souvislosti s 

budoucím výmazem tohoto zástavního práva uplatnil vůči manželům Z*** náklady ve výši 5.000,- 

Kč, které byly z jejich strany zástavnímu věřiteli uhrazeny dne 20.9.2022, požádali manželé Zlámalovi 

o úhradu těchto nákladů, které jim v souvislosti s převodem předmětné části pozemku vznikly. 

Součástí smlouvy je tedy závazek statutárního města Přerova, jako budoucího kupujícího k úhradě této 

částky ve výši 5.000,- Kč.  

  

Finanční prostředky na výkup tohoto pozemku i úhradu nákladů spojených s převodem jsou v 

rozpočtu odboru zajištěny.  

  



Zastupitelstvu města Přerova je předkládána k projednání záležitost výkupu části pozemku v 

ulici K Rokytnici v místní části Dluhonice, která bude dotčena stavbou chodníku v rámci 

budování parkovacích stání.  

 

 


