
Pořadové číslo:  3/3.2.4. 

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 17.02.2023 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 2. 2023 

Zpravodaj:  Ing. Miloslav Dohnal , náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Bc. Alexandr Salaba , vedoucí Odboru správy majetku a komunálních 

služeb 

 

Název návrhu: 

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

p.č. 4929/1 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 3.3.2022 mezi 

statutárním městem Přerov, jako budoucím prodávajícím a manželi J*** N***, *** a *** J*** N***, 

bytem *** jako budoucími kupujícími ve znění dle přílohy č. 1. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 2. jednání dne 20.1.2023 neměla námitky k převodu předmětné části pozemku 

o výměře 1 m2 dotčené stávajícím schodištěm vlastníku stavby.  

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 8. schůzi dne 23.1.2023 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod části pozemku p.č. 4929/1 v k.ú. Přerov o výměře 1 m2 dotčené schodištěm domu č.p. 1901 

(Jateční 11). Tento záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 25.1. do 10.2.2023.  

Rada města Přerova na 10. schůzi dne 13.2.2023 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní v předloženém znění 

 

 



Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 4929/1 ostatní plocha o celkové výměře 2330 m2 v k.ú. Přerov je součástí veřejného 

prostranství – komunikace a chodníky v ulici Jateční v Přerově. Pozemek je v majetku statutárního 

města Přerova. 

Manželé J***N***, *** a *** J*** N***, oba bytem *** jsou vlastníky pozemku p.č. 192, jehož 

součástí je stavba domu č.p. 1901 příslušná k části obce Přerov I – Město, Jateční 11. Manželé N*** 

při přípravě rekonstrukce této budovy plánovali zrušit jedno ze stávajících vstupních schodišť a 

rozšířit druhé schodiště podél budovy. Manželé Neumannovi požádali v červenci 2021 o koupi části 

pozemku, na kterém bude rozšířené schodiště o rozměru 3,3 x 0,6 m umístěno. 

Bylo prověřeno, že realizací stavby nedojde k omezení průchodnosti – schodiště nebude při 

rekonstrukci rozšířeno směrem do chodníku, tento má v místě dostatečnou šíři. 

Po předchozím projednání Zastupitelstvo města Přerova na 23. zasedání dne 28.2.2022 schválilo 

úplatný převod části pozemku p.č. 4929/1 ostatní plocha o výměře cca 3 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerova do společného jmění manželů J*** N***, *** a ***J*** N***, bytem 

Přerov, *** a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Kupní cena byla stanovena na základě 

znaleckého posudku ve výši 2.040,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. V případě, že předmět 

převodu bude ke dni uzavření kupní smlouvy podléhat DPH, bude kupní cena navýšena o příslušnou 

sazbu DPH.  

Na základě tohoto usnesení Zastupitelstva města Přerova byla dne 3.3.2022 mezi statutárním městem 

Přerov jako budoucím prodávajícím a manželi J*** N***, *** a *** J*** N***, bytem *** jako 

budoucími kupujícími uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní. Dle podmínek sjednaných touto 

smlouvou bude kupní smlouva uzavřena do 60 dnů po obdržení výzvy zaslané budoucími kupujícími 

budoucímu prodávajícímu - kdy tato výzva bude zaslána nejpozději do 6 měsíců poté, co budou 

splněny podmínky stanovené příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Stavební úpravy 

domu č.p. 1901“. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 let od účinnosti budoucí kupní 

smlouvy. 

  

Dne 18.1.2023 se na odbor správy majetku dostavil zástupce manž. N***, který sdělil, že v průběhu 

stavby vyvstala potřeba zachování stávajícího vchodu a tedy i původního schodiště, které zasahuje do 

pozemku p.č. 4929/1 v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova. Manž. N*** požádali 

stavební úřad o změnu stavby před dokončením a požádali o odprodej části pozemku pod původním 

schodištěm. Dle předloženého geometrického plánu č. 7577-152/2022 ze dne 15.12.2022 je tato část 

označena jako díl „a“ o výměře 1 m2.  

  

Rada města Přerova na 8. schůzi dne 23.1.2023 schválila záměr statutárního města Přerova úplatný 

převod části pozemku p.č. 4929/1 v k.ú. Přerov o výměře 1 m2 dotčené schodištěm domu č.p. 1901 

(Jateční 11). Tento záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 25.1. do 10.2.2023. Rada města 

Přerova na 10. schůzi dne 13.2.2023 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 

dodatku č. 1 smlouvy o budoucí smlouvě kupní v předloženém znění. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládáno k projednání uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě 

budoucí kupní, kterým se rozšiřuje původní předmět převodu – část pozemku p.č. 4929/1 o výměře 

cca 3 m2 o část pozemku p.č. 4929/1 o výměře 1 m2 v k.ú. Přerov. Ostatní podmínky převodu včetně 

výše kupní ceny – 2.040,- Kč/m2 se tímto dodatkem nemění. Kupní smlouva na převod částí pozemku 

p.č. 4929/1 v k.ú. Přerov dotčené stávajícím a upraveným schodištěm bude uzavřena následně po 

splnění podmínek smlouvy o smlouvě budoucí kupní.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládáno k projednání uzavření dodatku smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní, který se týká převodu části pozemku, která se nachází pod původním schodištěm 

do domu Jateční 11 v Přerově, kdy v rámci rekonstrukce původně mělo být schodiště 

odstraněno a v průběhu stavby vyvstala potřeba jeho zachování.  

 

 


