
Pořadové číslo:  3/3.2.5. 

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 

 

Název návrhu: 

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

p.č. 75/1 v k.ú. Lýsky  a záměr statutárního města Přerov - úplatný převod pozemku p.č. 

413 v k.ú. Lýsky 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod pozemku p.č. 413 ost. pl., ost. 

komunikace o výměře 216 m2 v k.ú. Lýsky z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

2. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 75/1 označeného dle geometrického plánu č. 

301-69/2022 jako pozemek p.č. 75/21 zahrada o výměře 233 m2 v k.ú. Lýsky z vlastnictví 

statutárního města Přerov do vlastnictví P*** V*** za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve 

výši 116.500,- Kč. Dodání pozemku není předmětem DPH. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina žádost na svém 5. jednání projednala a nedoporučila převod pozemku p.č. 413 z 

důvodu, že pozemek je v územním plánu určen v ploše krajinné zeleně s umístěním biokoridoru. K 

převodu pozemku p.č. 75/1 neměla námitek.  

 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 21.10.2022 schválila záměr StMPr - úplatný převod části 

pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Lýsky.  

 

Záměr byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova v období od 25.10. do 10.11.2022. 

 



Rada města Přerova na své schůzi dne 13.2.2023 podala návrhu ZM schválit úplatný převod části 

pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Lýsky dle návrhu na usnesení.  

 

 

Odbor správy majetku 

Odbor správy majetku nemá k převodu části pozemku námitek.  

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 75/1 zahrada o celkové výměře 793 m2 v k.ú. Lýsky se nachází v místní části Lýsky za 

stavbami řadových garáží v ul. Za Vodou. Pozemek p.č. 75/1 je neužívaný a zarostlý trávou a nálety.  

Pozemek p.č. 413 ost. pl., ost. komunikace o celkové výměře 216 m2 se nachází vedle řadových garáží 

a je volný a neužívaný. Oba pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Přerov.  

  

Na odbor správy majetku se obrátil se žádostí o koupi pozemků p.č. 75/1 a p.č. 413 v k.ú. Lýsky do 

svého vlastnictví pan P*** V***, který má zájem pozemky využít k rekreaci - jako zahradu.  

Pan V*** v žádosti uvedl, že v místní části Lýsky vyrůstal a jeho rodiče vlastní rodinný dům č.p. 22 v 

ul. Za Vodou a jednu z řadových garáží v ul. Za Vodou. Z tohoto důvodu by rád v Lýskách koupil 

pozemky k rekreaci. 

  

Koordinační skupina nedoporučila převod pozemku p.č. 413 z důvodu, že pozemek je v územním 

plánu určen v ploše krajinné zeleně s umístěním biokoridoru. K převodu pozemku p.č. 75/1 neměla 

námitek.  

  

Po schválení záměru - převodu pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Lýsky a jeho zveřejnění bylo zadáno 

vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny pozemku v místě a čase obvyklé za 1 m2, která 

činila 500,-Kč/m2, tj. celkem 396.500,-Kč. Náklady za vyhotovení ZP hradí žadatel.  

  

Po sdělení kupní ceny za celý pozemek žadatel zjišťoval své finanční možnosti a požádal o převod 

pouze části pozemku o výměře cca 300 m2 a zbývající část pozemku p.č. 75/1 by měl zájem užívat na 

základě pachtovní smlouvy k zahrádkářským účelům. Dle jeho sdělení by následně požádal o odkup 

části pozemku p.č. 75/1 užívaného v pachtu.  

  

Z důvodu řešení jiné záležitosti v blízkosti řadových garáží v ul. Za Vodou včetně pozemku p.č. 413 v 

k.ú. Lýsky, přes který by měl mít žadatel přístup a příjezd k převáděné části pozemku p.č. 75/1, bylo 

pozastaveno vyhotovení GP na oddělení části pozemku do doby dořešení celé záležitosti.  

Náklady za vyhotovení GP by hradil kupující.  

  

Vzhledem k tomu, že bylo již možné v dořešení převodu části pozemku p.č. 75/1 pokračovat, schválila 

RM na své schůzi dne 22.10.2022 záměr StMPr - úplatný převod části pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Lýsky 

dle návrhu GP o výměře 233 m2 a změnu již schváleného záměru StMPr - pachtu části pozemku p.č. 

75/1 o výměře 490 m2 v k.ú. Lýsky (původně 423 m2). 

  

Pacht na část pozemku p.č. 75/1 o výměře 490 m2 bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 

12 měsíců, vždy k 1.10. běžného roku tak, aby skončil koncem pachtovního roku, tj. k 30.9. roku 

následujícího. Výše úhrady za pacht části pozemku bude dle vnitřního předpisu č. 12/2017 činit 

1.470,- Kč/rok (bez DPH), tj. 3,- Kč/m2/rok. Pachtovní smlouva bude uzavřena za předpokladu, že 

bude schválen úplatný převod části pozemku p.č. 75/1 orgány obce.  



  

Pro informaci uvádíme, že část pozemku p.č. 75/1 o výměře cca 70 m2 mají zájem odkoupit vlastníci 

sousedního pozemku p.č. 75/17 v k.ú. Lýsky manželé J*** a L*** D*** za účelem rozšíření svých 

vlastnických pozemků. Tato záležitost bude řešena samostatně.  

  

Náklady za vyhotovení geometrického plánu činily 8.470,- Kč a za vyhotovení znaleckého posudku 

2.000,- Kč. Tyto náklady budou vypořádány v ujednání kupní smlouvy.  

  

Kupní cena dle znaleckého posudku za cenu v místě a čase obvyklou činí 116.500,- Kč, tj. 500,- 

Kč/m2. 

  

Předloženým materiálem je řešen úplatný převod části pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Lýsky v ul. Za 

Vodou za účelem využití pro rekreaci.  

 

 


