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Název materiálu: 

Záměr úplatného převodu  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  

pozemků p.č. 4328, p.č. 4329, pč. 4331/1, p.č. 4332, p.č. 4333/1, p.č. 4333/2, p.č. 4333/3, 

p.č. 5101/2, budovy č.p. 242 příslušné k části obce Přerov I-Město na pozemku p.č. 4332, 

budovy č.p. 562 příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 4328, budovy 

č.p. 563 příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 4331/1, budovy bez 

čp/če, garáž, na pozemku p.č. 4333/2, budovy bez č.p./če, garáž, na pozemku p.č. 4333/3, 

vše v  k.ú.  Přerov. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 

 

VARIANTA I. 

 

schvaluje záměr úplatného  převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova 

–  pozemků p.č. 4328, zast. plocha a nádvoří, o výměře 424 m
2
, p.č. 4329, ost. plocha, o 

výměře 1005 m
2
,  p.č. 4331/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 254 m

2
, p.č. 4332, zast. 

plocha a nádvoří o výměře 493 m
2
,  p.č. 4333/1, ost. plocha, o výměře 3711 m

2
, p.č. 4333/2, 

zast. plocha a nádvoří, o výměře 18 m
2
, p.č. 4333/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 18 m

2
, 

p.č. 5101/2, ost. plocha, o výměře 331 m
2
, budovy č.p.242, příslušné k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 4332, budovy č.p. 562, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 4328, budovy č.p. 563, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

4331/1, budovy bez čp/če, garáž, na pozemku p.č. 4333/2, budovy bez čp/če, garáž, na 

pozemku p.č. 4333/3, vše v k.ú. Přerov, z majetku Montáží Přerov a.s., se sídlem Brabansko 

3, Přerov, IČ45193657. 

 



VARIANTA II. 

 

1. neschvaluje záměr úplatného převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města  

     Přerova – pozemků  p.č. 4328, zast. plocha a nádvoří, o výměře 424 m
2
, p.č. 4329, ost.  

     plocha, o výměře 1005 m
2
,  p.č. 4331/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 254 m

2
, p.č.  

     4332, zast. plocha a nádvoří o výměře 493 m
2
,  p.č. 4333/1, ost. plocha, o výměře 3711 m

2
,  

     p.č. 4333/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 18 m
2
, p.č. 4333/3, zast. plocha a nádvoří, o  

     výměře 18 m
2
, p.č. 5101/2, ost. plocha, o výměře 331 m

2
, budovy č.p.242, příslušné k části  

     obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 4332, budovy č.p. 562, příslušné k části obce Přerov  

     I-Město, na pozemku p.č. 4328, budovy č.p. 563, příslušné k části obce Přerov I-Město, na  

     pozemku p.č. 4331/1, budovy bez čp/če, garáž, na pozemku p.č. 4333/2, budovy bez čp/če,  

     garáž, na pozemku p.č. 4333/3, vše v  k.ú.  Přerov, z majetku Montáží Přerov a.s., se  

     sídlem Brabansko 3, Přerov, IČ45193657. 

 

2. schvaluje vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 5101/2, ost. plocha, o výměře 331  

     m
2
, v k.ú. Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu, organizace: 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 9.5.2012 vzala na vědomí informace o nabídce odkupu 

areálu Montáží Přerov, a.s., a uložila náměstkovi primátora Michalu Záchovi, DiS., 

pokračovat v jednání o možnosti odkupu. 

 

 

Důvodová zpráva: 

 

       Pozemky a budovy se nachází v ulici Brabansko a jsou ve vlastnictví  Montáží Přerov a.s. 

Montáže Přerov a.s., se sídlem Brabansko 3, Přerov, IČO 45193657, prostřednictvím  realitní 

společnosti Refima s.r.o., se sídlem U dráhy 3, Přerov – Předmostí., nabídla k převodu 

pozemky a budovy uvedené v návrhu usnesení do majetku statutárního města Přerova. 

 

       Odbor koncepce a strategického rozvoje ve svém vyjádření uvádí, že  z hlediska 

Územního plánu města Přerova jsou  plochy stávajícího areálu Montáží Přerov a.s.,  

vymezené a určené následovně: stávající plochy /S/ - plochy smíšené obytné dle § 8 vyhlášky 

č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu, v platném znění. 

       Plochy smíšené obytné se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem na 

charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití není účelné členit 

území na plochy bydlení a občanského vybavení a je nezbytné vyloučit umisťování staveb      

a zařízení, snižujících kvalitu prostředí v této ploše, například pro těžbu, hutnictví, chemii, 

těžké strojírenství, asanační služby. 

       Plochy smíšené obytné zahrnují zpravidla pozemky staveb pro bydlení, případně staveb 

pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a dále 

pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch smíšených obytných lze 

zahrnout pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením 

nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího 

území, například nerušící výroba a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou 

nezvyšují dopravní zátěž v území.Areál se nachází v zastavěném území. 



       Pozemek p.č. 5101/2 v k.ú. Přerov, tvoří plochu veřejně přístupného prostranství pro 

dopravu a není součástí areálu Montáží Přerov a.s. Pozemek se nachází naproti budovy 

Montáží Přerov a.s., přes komunikaci a je na něm  vybudováno parkoviště. Na základě  

ustanovení  §101  zák. 183/2006 Sb. / Stavební zákon/, bylo pro statutární město Přerov         

k  tomuto pozemku zřízeno předkupní právo   . 

       V rámci nabídky uceleného areálu budov a pozemků vyslovila společnost Teplo Přerov 

a.s., zájem o pozemek p.č. 4329 v k.ú. Přerov, který by využila  pro rozšíření stávající 

venkovní  plochy bazénu pro účely rozšíření kapacity pro slunění návštěvníků bazénu.  

       Budovy a související pozemky je variantně možno využít pro umístění knihovny za 

podmínky jejich celkové rekonstrukce. Jedná se celkem o tři budovy podsklepené, jedna 

z nich je jednopodlažní ostatní dvě jsou třípodlažní a jsou vzájemně propojeny. V případě 

umístění knihovny by  bylo nutné zesílit stropní konstrukce tak, aby vyhověly předepsané 

nosnosti, dále  mělo by dojít k celkovému zateplení objektu, který pravděpodobně nevyhovuje 

požadavkům ČSN 730540 - tepelná ochrana budovy a v neposlední řadě vybudování výtahu  

a zajištění bezbariérovosti. Pozemky uvnitř areálu lze využít jako atrium k dotvoření 

atmosféry s relaxačním účinkem.Užitná plocha všech těchto objektů se pohybuje kolem 3000 

m
2
, což splňuje nároky knihovny. Hrubým odhadem lze konstatovat, že rekonstrukce na 

knihovnu by stála zhruba stejně jako u Chemoprojektu, což je cca 100 mil.Kč. 

        Na pozemcích p.č. 4333/2 a p.č.4333/3 jsou umístěny stavby garáží. Na pozemku  p.č. 

4332 v k.ú. Přerov je umístěna budova č.p. 242, která je z části pronajímána  na základě 

nájemní smlouvy několika subjektům.  Na pozemku p.č.4328 v k.ú. Přerov je umístěna 

budova č.p. 562, na pozemku p.č.  4331/1 v k.ú. Přerov je umístěna budova č.p. 563, obě jsou 

na základě nájemních smluv pronajímány dalším subjektům. Celkem je uzavřeno 13 

nájemních smluv s výpovědními lhůtami  v rozmezí 1-6 měsíců. 

     V archivu Magistrátu města Přerova je k dispozici projektová dokumentace bohužel jen ke  

dvěma budovám (č.p. 242 a č.p. 563). U budovy č.p. 242 se jedná o montovaný skelet, H 

rámy    s panelovým stropem, obv.zdivo je tl. 250 mm, střecha dvouplášťová. Užitná plocha je 

cca 1696 m
2
. U budovy č.p. 563 se nedochovala kompletní dokumentace, která je z roku 1959        

a 1929 včetně návrhu  propojení s vedlejší budovou z roku 1976. Tato budova je částečně 

skelet  a částečně zděná. 

     Budovy se  z hlediska urbanismu nacházejí na velmi zajímavém místě, které je blízko 

centra, dostupné pěšky i MHD a  navazují na nový Tyršův most.  Rozsáhlé pozemky nabízí 

široké využití pro možné rozšíření budovy, zajištění zázemí - venkovní posezení, či rozšíření 

parkování. 

     Společnost Refima s.r.o., ve své první nabídce uvedla nabídkovou cenu za všechny 

nemovitosti ve výši 45.000.000,- Kč s tím, že znalecký posudek nebyl soudním znalcem 

zpracován. Následně nabídku projednala koordinační skupina  dne 10.2.2012 s tím, že bylo 

uskutečněno místní šetření dne 30.3.2012, za účasti zástupců dotčených odborů Magistrátu 

města Přerova, zástupců Montáží Přerov a.s., a ředitele Tepla Přerov a.s. Koordinační skupina 

vyslovila souhlas s převodem všech nemovitostí  do vlastnictví statutárního  města Přerova.  

Komise pro záměry nabídku projednala dne 11.4.2012 a doporučila Radě města Přerova podat 

návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr úplatného převodu dle varianty I. návrhu 

usnesení. 

     Rada města Přerova dne 9.5. 2012 uložila náměstkovi primátora Michalu Záchovi, DiS., 

pokračovat v jednání  o možnosti  odkupu. Statutární město Přerov nechalo zpracovat vlastní 

znalecký posudek, kterým byla stanovena cena v čase a místě obvyklá za všechny nemovitosti 

ve výši 25.466.000,- Kč.  Po oznámení této ceny Refimě s.r.o., došlo k jednání u náměstka 

primátora Michala Záchy, DiS., a Refima s.r.o.,  na základě tohoto jednání zaslala písemnou 

nabídku na kupní cenu ve výši 30.000.000,- Kč,-. Společnost je ochotna jednat o splátkách 

kupní ceny. 



 

     Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice  v orgánech obce je dořešení 

předkupního práva k pozemku  p.č. 5101/2 v k.ú. Přerov  a projednání záměru převodu 

nabízených nemovitostí ze strany Montáží Přerov a.s., uvedených v návrhu usnesení        

( areál Montáží Přerov a.s., na ulici Brabansko). 


