
Pořadové číslo:  3/3.3.7. 

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: 

Převod id. ⅔ pozemku p.č. 507/2 v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje účast statutárního města Přerova ve vyhlášené veřejné dražbě nařízené usnesením – 

dražební vyhláškou vydanou Exekutorským úřadem Prachatice – soudním exekutorem Mgr. 

Kamilem Košinou dne 06.02.2023 pod č.j. 040 EX 2210/06-147 a za podmínek v ní 

uvedených, jejímž předmětem je dražba spoluvlastnického podílu id. ⅔ na pozemku p.č. 

507/2 ostatní plocha, ostatní dopravní plocha o výměře 76 m2 v k.ú. Přerov. Dražba se bude 

konat dne 21.03.2023 prostřednictvím elektronického portálu dražeb. 

 

2. schvaluje nabytí nemovité věci – spoluvlastnického podílu id. ⅔ na pozemku p.č. 507/2 

ostatní plocha, ostatní dopravní plocha o výměře 76 m2 v k.ú. Přerov statutárním městem 

Přerovem příklepem ve veřejné dražbě dle bodu 1. usnesení. 

 

3. svěřuje Radě města Přerova pravomoc dle § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení) v platném znění, rozhodnout o maximální výši podání, která může být 

statutárním městem Přerov ve veřejné dražbě dle bodu 1. usnesení učiněna. 

 

4. pověřuje Bc. Alexandra Salabu, vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb 

Magistrátu města Přerova, zastupováním statutárního města Přerova při veřejné elektronické 

dražbě dle bodu 1. usnesení a ke všem činnostem a právním jednáním s tím spojeným. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 9. schůzi konané dne 13.2.2023 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit účast statutárního města Přerova v předmětné veřejné dražbě a nabytí spoluvlastnického 



podílu id. 2/3 na pozemku p.č. 507/2 v k.ú. Přerov, přičemž zároveň podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova svěřit Radě města Přerova pravomoc rozhodnout o maximální výši podání v předmětné 

dražbě. Dále podala návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit vedoucího odboru správy majetku a 

komunálních služeb Bc. Alexandra Salabu zastupováním statutárního města Přerova při dražebním 

jednání. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit usnesení v navrženém znění. 

Konstatuje, že v rozpočtu odboru nejsou k dispozici finanční prostředky pro nabytí předmětné 

nemovité věci v dražbě. Bude tedy nutno žádat o rozpočtové opatření pro zajištění finančních 

prostředků. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 507/2 ostatní plocha, ostatní dopravní plocha o celkové výměře 76 m2 v k.ú. Přerov je 

situován v centru města Přerova, v lokalitě vymezené ulicemi Blahoslavova, nábř. Protifašistických 

bojovníků a Bartošova. Pozemek je zčásti dotčen stavbou veřejného parkoviště a zčásti je na něm 

umístěna plocha veřejné zeleně.  

  

Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví statutárního města Přerova, k id. ⅓ pozemku, a pana J***, 

bytem J***, k id. ⅔ pozemku.  

  

Vzhledem ke skutečnosti, že se na pozemku p.č. 507/2 v k.ú. Přerov nachází veřejná prostranství 

(parkoviště a zeleň), je žádoucí, aby statutární město Přerov bylo výlučným vlastníkem pozemku. 

Spoluvlastnický podíl pana J*** nelze nabýt formou přímého úplatného převodu, poněvadž majetek 

pana K*** je zatížen exekucemi.  

  

Dne 14.02.2006 vydal Okresní soud v Mostě usnesení č.j. 21Nc5730/2006-5, kterým nařídil exekuci 

na majetek povinného J***, bytem J***, k uspokojení pohledávky pro oprávněného JK Chaloupky 

Komárov s.r.o, U Sanopzu 1910/1, 150 00 Praha, IČ: 07185065. 

  

Dne 11.12.2019 vydal Exekutorský úřad Prachatice - soudní exekutor Mgr. Kamil Košina, se sídlem 

Zdíkov 79, 384 73 Stachy, který byl pověřen provedením výše uvedené exekuce, exekuční příkaz č.j. 

040 EX-2210/2006-83, kterým přikázal prodej nemovitostí ve vlastnictví povinného, tj. prodej jeho 

spoluvlastnického podílu id. ⅔ na pozemku p.č. 507/2 v k.ú. Přerov.  

  

Dne 06.02.2023 vydal Exekutorský úřad Prachatice - soudní exekutor Mgr. Kamil Košina usnesení – 

dražební vyhlášku č.j. 040 EX 2210/06-147, na jejímž základě byla nařízena elektronická dražba 

majetku povinného, tj. spoluvlastnického podílu id. ⅔ na pozemku p.č. 507/2 v k.ú. Přerov.  

  

Na základě výše uvedeného je v bodě 1. a 2. návrhu na usnesení navrhováno rozhodnout o nabytí 

podílu pozemku do majetku statutárního města Přerova formou účasti ve veřejné dražbě a za 

podmínek uvedených v předmětné dražební vyhlášce. 

  

Elektronická dražba se bude konat prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu 

www.exdrazby.cz dne 21.03.2023 od 9:00 hodin do 12:00 hodin. Účast statutárního města Přerova v 

dražbě je podmíněna registrací na daném portálu a úhradou dražební jistoty. Pro zjednodušení 

administrace dražby je Odborem správy majetku a komunálních služeb dle bodu 4. návrhu na usnesení 

navrhováno, aby statutární město Přerov v dražbě zastupoval vedoucí Odboru správy majetku a 

komunálních služeb Magistrátu města Přerova Bc. Alexandr Salaba. 

  

Dražební vyhláškou byla určena výsledná cena předmětu dražby ve výši *** Kč. Tato cena byla 



stanovena znaleckým posudkem č. 19-2022, který vyhotovil znalec Stanislav Sedláček, jako cena v 

místě a čase obvyklá. Výše nejnižšího podání byla stanovena částkou *** Kč (tj. ***) s tím, že 

minimální výše příhozu činí 1.000,- Kč. Výše dražební jistoty, byla stanovena dražební vyhláškou ve 

výši ***. Dražební jistotu je třeba uhradit před zahájením dražebního jednání a v případě, že se 

statutární město Přerov nestane vydražitelem, bude vrácena zpět na účet města. 

  

Pro zdárný výsledek dražby je nutné a nanejvýš vhodné, aby informace o výši možného nejvyššího 

podání statutárního města Přerova byla až do skončení samotné dražby neveřejná. Vzhledem k tomu, 

že § 93 odst. 2 zákona o obcích stanoví obecné pravidlo, podle kterého je zasedání zastupitelstva 

města veřejné, a protože zákon z této zásady výslovně žádné výjimky nepřipouští a takové výjimky 

nelze dovodit ani z jiných ustanovení zákona o obcích, je dle bodu 3 návrhu na usnesení navrhováno 

svěřit Radě města Přerova v souladu s § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

v platném znění, rozhodnutí o maximální výši podání, která může být statutárním městem Přerov ve 

veřejné dražbě učiněna, a to rozhodnutím na její neveřejné schůzi. Tímto dojde k zajištění 

znepřístupnění informace o zamýšlené maximální výši podání. Tato část usnesení Rady města Přerova 

zůstane neveřejná až do skončení dražebního jednání. 

  

Za situace, kdy v rozpočtu odboru nejsou k dispozici volné finanční prostředky pro nabytí předmětné 

nemovité věci, je nutné požádat odbor ekonomiky o rozpočtové opatření pro zajištění potřebných 

finančních prostředků. Toto rozpočtové opatření bude předloženo k rozhodnutí Radě města Přerova 

spolu s určením výše možného nejvyššího podání, a i tato část usnesení bude až do skončení 

dražebního jednání neveřejná.  

Pro informaci uvádíme, že vydražitel se stane vlastníkem vydražených nemovitostí ke dni vydání 

usnesení o příklepu, a to za podmínky, že usnesení o příklepu nabude právní moci a vydražitel zaplatí 

nejvyšší podání. 

  

Rada města Přerova na své 9. schůzi konané dne 13.2.2023 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit účast statutárního města Přerova v předmětné veřejné dražbě a nabytí spoluvlastnického 

podílu id. 2/3 na pozemku p.č. 507/2 v k.ú. Přerov, přičemž zároveň podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova pověřit vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb Bc. Alexandra Salabu 

zastupováním statutárního města Přerova při dražebním jednání a svěřit Radě města Přerova pravomoc 

rozhodnout o maximální výši podání v předmětné dražbě.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládáno k rozhodnutí nabytí vlastnického práva k id. ⅔ 

pozemku p.č. 507/2 v k.ú. Přerov statutárním městem Přerovem formou účasti ve veřejné 

dražbě.  

 

 


