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ZDENĚK KADLEC, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 
2655/2, v k.ú. Přerov .

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku 
p.č. 2655/2, orná půda, o výměře 2.233 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví manželů E. a R.D., za 
podmínky uznání vlastnictví pro statutární město Přerov ze strany manželů  E. a R.D.              
k pozemkům p.č. 2655/4, orná půda,o výměře 504 m2, p.č. 2655/5, orná půda, o výměře 1.120 
m2, vše v k.ú. Přerov,  za cenu v čase a místě obvyklou ve výši 734.110,- Kč, tj. 329,- Kč/m2.

Vyjádření dotčeného odboru, organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své 49.schůzi dne 2.10.2012 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 2655/2 v k.ú. Přerov  do majetku statutárního 
města Přerova, za podmínek  uvedených v návrhu usnesení. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb



Odbor správy majetku a komunálních služeb disponuje  finančními prostředky pro výkup 
tohoto pozemku v rámci rozpočtu na položce výkupy. 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 2655/2, p.č. 2655/4, p.č. 2655/5, vše v k.ú. Přerov, se nachází v ul. Dvořákova 
mezi hotelem Jana a  víceúčelovou sportovní halou. Pozemek p.č. 2655/2 je v SJM E. a R. D., 
pozemky p.č. 2655/4, 2655/5 jsou v duplicitním vlastnictví – Statutární město Přerov a SJM. 
E. D. a R. D. Územním plánem jsou pozemky zařazeny jako plocha UZ  s využitím jako 
veřejně přístupné prostranství pro veřejnou zeleň. Převod těchto pozemků do vlastnictví 
statutárního města Přerova se řeší od roku 2005 v rámci výkupů pozemků v tenisovém areálu 
na základě podnětu TK Precolor Přerov  a v průběhu projednávání majetkové dispozice došlo 
ke změnám, které mají podstatný  vliv na jejich  převod  do  vlastnictví  Statutárního  města  
Přerova. V  tomto  případě  se  jedná   o složitější majetkoprávní dispozici a proto je vhodné 
ve stručnosti zrekapitulovat její historii.

Rada města Přerova na své 56. schůzi dne 5.10.2005 schválila záměr města Přerova  - převod 
nemovitých věcí do majetku Města Přerova v lokalitě tenisového areálu. Na základě 
schváleného záměru  tehdy Odbor právní  oslovil vlastníky nemovitostí v této lokalitě, aby 
prověřil jejich stanovisko k převodu pozemků do majetku Města Přerova. Při prověřování 
vlastnických vztahů Odbor právní zjistil, že v průběhu projednávání záměru Města  Přerova 
v orgánech obce došlo u pozemků p.č. 2655/2, p.č. 2655/4, p.č. 2655/5 ke změně vlastnictví  
ze stávajícího vlastníka Státní statek Jeneč, s.p., na nového vlastník SJM E. a R. D. Kupní 
smlouva byla mezi výše uvedenými subjekty uzavřena dne 17.10.2005 a celková kupní 
cena za všechny pozemky na základě znaleckého posudku  ze dne 12.9.2005 činila 
181.180,- Kč, tj. 50,-Kč/m2. Měsíc po uzavření kupní smlouvy (21.10.2005) se nezávisle 
na projednání v orgánech Města Přerova dostavil na Městský úřad, Odbor právní pan 
R. D. s nabídkou převodu výše uvedených pozemků do vlastnictví Města Přerova s tím, 
že požaduje kupní cenu ve výši 500,- Kč/m2, tj. celkem 1.928.500,- Kč. 
 Za účelem zjištění reálné ceny pozemků  Město Přerov nechalo vypracovat znalecký posudek 
ze dne 13.2.2006, dle kterého činila cena v místě a čase obvyklá  pozemků p.č. 2655/2, p.č. 
2655/4, p.č. 2655/5  celkem 933.840,- Kč, tj. 242,-Kč/m2. Následně odbor právní zjišťoval 
okolnosti převodu pozemků z majetku  Státního statku Jeneč, s.p., a bylo svoláno na den 
21.3.2006 jednání s jedním ze spoluvlastníků pozemků panem D. Na tomto jednání mu 
bylo sděleno, že existují listiny – hospodářské smlouvy, na základě kterých právo 
hospodaření přešlo z ČR – Státního plemenářského podniku na ČR – MNV Přerov. 
Z tohoto důvodu již neměly být výše uvedené pozemky součástí Delimitačního protokolu 
o přechodu majetku, práv, pohledávek a závazků sepsané mezi Státním plemenářským 
podnikem Praha a Státním statkem Jeneč, s.p. S ohledem na tuto skutečnost podalo Město 
Přerov žádost na příslušný katastr nemovitostí na zápis duplicitního vlastnictví. Pan D. byl 
informován, že v případě převodu navrhuje Město Přerov kupní cenu ve výši 240,- Kč/m2 na 
základě znaleckého posudku, který si nechalo zpracovat Město Přerov. Pan D. s touto cenou 
nesouhlasil a nabídl cenu 400,- Kč/m2 s tím, že jeho nabídka je omezena do 5.4.2006, což byl 
termín zasedání Zastupitelstva města Přerova. Pokud  nabídku Město Přerov nepřijme, 
nabídne pozemky k převodu třetí osobě. Zastupitelstvo města Přerova dne 5.4.2006 
projednalo převod pozemků a po projednání se neusneslo převést pozemky za cenu 
933.840,-Kč, tj. 240,-Kč/m2. 



Následně podali manželé D. prostřednictvím právního zástupce požadavek na uzavření 
nájemní smlouvy s Městem Přerovem, kterou odůvodnili tím, že Město Přerov má na výše 
uvedených pozemcích umístěnou komunikaci a parkoviště, které užívá. Město zaslalo 
žadatelům vyjádření, ve kterém uvedlo, že stavebníkem – pověřeným investorem 
předmětného parkoviště a přístupových komunikací na výše uvedených pozemcích byly 
Přerovské strojírny, n.p., Přerov. Po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí tyto stavby 
nebyly převedeny do majetku Města Přerova a z toho důvodu Město Přerov tyto stavby 
nevlastní. Nadále probíhaly úkony spojené se zápisem duplicitního vlastnictví na pozemky ve 
vlastnictví manželů D.
Dne 8.3.2007 proběhlo u náměstkyně primátora Mgr. Eleny Grambličkové, za účasti zástupců 
Odboru dopravy, Odboru právního, pana D. a jeho právního zástupce V. jednání ve věci 
převodu a užívání pozemků ve vlastnictví manželů D. se závěrem, že vlastníci pozemku 
zajistí narovnání majetkoprávního vztahu a změnu zápisu druhu pozemku, na kterých se 
nachází komunikace, z orné půdy na ostatní plochu, což bude podmínka pro obnovení jednání 
ve věci úplatného převodu pozemků do vlastnictví Města Přerova. Doposud však 
k majetkoprávnímu narovnání nedošlo.

Na základě opatřených listin byl podán na příslušný katastr nemovitostí návrh na zápis 
duplicitního vlastnictví k pozemkům p.č. 2655/2, orná půda, o výměře 2.233 m2, p.č. 2655/4, 
orná půda, o výměře 504 m2,  p.č. 2655/5, orná půda, o výměře 1.120 m2, vše v k.ú. Přerov. 
Katastr nemovitostí oznámil, že duplicitní vlastnictví je zapsáno pouze  k pozemkům p.č. 
2655/4, 2655/5, s tím, že je třeba k pozemku p.č. 2655/2 získat nabývací titul. V roce 2009 
bylo na výše uvedených pozemcích zapsáno předkupní právo  dle § 101 zák.č. 183/2006 Sb., 
ve prospěch Statutárního města Přerova. V roce 2010 manželé D. nabídli Statutárnímu městu 
Přerovu převod pozemku p.č. 2655/2 v k.ú. Přerov, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 
649.690,- Kč, tj. 291,- Kč/m2. V té době stále probíhaly práce na opatření nabývacího titulu 
k pozemku p.č. 2655/2. O tom byli žadatelé informováni. Další nabídka, tentokrát na převod 
pozemků  p.č. 2655/2, p.č. 2655/4, p.č. 2655/5, vše v k.ú. Přerov, došla od manželů D. v srpnu 
2011. Přílohou byl i znalecký posudek z roku 2010, kterým byla stanovena cena v místě a 
čase obvyklá u pozemku p.č. 2655/2 ve výši 649.690,- Kč, tj. 291,- Kč/m2,    u pozemku p.č. 
2655/4 ve výši 138.991,- Kč, tj. 276,-Kč/m2 a u pozemku p.č. 2655/5 ve výši 328.863,- Kč, tj. 
285,-Kč/m2. Písemně byli informováni o tom, že stále máme objednány podklady pro 
uplatnění vlastnického práva  k pozemku p.č. 2655/2 na Katastrálním úřadu v Přerově a přes 
několik urgencí nám nebyly dodány. V měsíci květnu 2012 se uskutečnilo jednání u náměstka 
primátora  Michala Záchy, Dis, za přítomnosti pana D. se  závěrem, že statutární město 
objedná znalecký posudek na pozemek  p.č. 2655/2,  pro jeho případný převod do majetku 
statutárního města Přerova. V případě, že záměr  převodu bude orgány města schválen, jeho 
další podmínkou bude, že manželé D. na Katastrálním úřadu v Přerově písemně prohlásí, že 
výhradním vlastníkem pozemků p.č. 2655/4, p.č. 2655/5, oba v k.ú. Přerov, na kterých je 
v současné době zapsáno duplicitní vlastnictví (Statutární město Přerov a SJM  E. a R. D.), je 
Statutární město Přerov. Znaleckým posudkem ze dne 23.7.2012 byla stanovena u 
pozemku p.č. 2566/2 cena administrativní ve výši 734.190,- Kč, cena v čase a místě 
obvyklá ve výši 734.110,- Kč, tj. 329,- Kč/m2. 
Na pozemku p.č. 2655/2 vázne věcné břemeno zřízení a provozování plynárenského 
rozvodného zařízení a je zde umístěno  podzemní vedení NN. 
Z výše uvedeného vyplývá, že nejsou dořešeny majetkoprávní vztahy u nabízených pozemků, 
není soulad skutečnosti se stavem v katastru nemovitostí. Navíc některé skutečnosti uvedené 
v důvodové zprávě vykazují známky spekulativního jednání ve věci nabytí a prodeje pozemků
Komisi pro záměry, která se konala dne 8.8. 2012 byly předloženy  níže uvedené varianty, 
z nichž komise doporučila  Radě města Přerova schválit variantu I.



VARIANTA I 

schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2655/2, orná půda, o výměře 2.233 m2 v k.ú. 
Přerov, za podmínky uznání vlastnictví pro statutární město Přerov ze strany manželů  E. a R.
D. k pozemkům p.č. 2655/4, orná půda,o výměře 504 m2, p.č. 2655/5, orná půda, o výměře 
1.120 m2, oba v k.ú. Přerov.

VARIANTA II

1. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova -
úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 
2655/2, orná  půda, o výměře 2.233 m2, p.č. 2655/4, orná půda o výměře 504 m2,  p.č. 2655/5, 
orná půda,  o výměře 1.120 m2, vše v k.ú. Přerov.

2.podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vzdání se předkupního práva 
k pozemkům p.č. 2655/2, orná půda, o výměře 2.233 m2, p.č. 2655/4, orná půda, o výměře 
504 m2, p.č. 2655/5, orná půda, o výměře 1.120 m2, vše v k.ú. Přerov.

Rada města Přerova na své 49. schůzi dne 2.10.2012  podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit úplatný  převod pozemku p.č. 2655/2 v k.ú. Přerov  do majetku statutárního 
města Přerova, za podmínek  uvedených v návrhu usnesení. 

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice  v orgánech obce je nabídka 
manželů D. na převod pozemků p.č. 2655/2, p.č. 2655/4, p.č. 2655/5, vše v k.ú. Přerov na 
ulici Dvořákova mezi hotelem Jana a víceúčelovou halou a dořešení předkupního práva 
k těmto  pozemkům. 




