
Pořadové číslo: 17/3.3.6.

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 3.4.2013

Předloha pro 17. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 15. 4. 
2013

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

Zpracovatel: ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb
Bc. MILOSLAV DOHNAL, vedoucí oddělení majetkoprávní
MARCELA POLÁKOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 
238/29  v k.ú. Předmostí  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 238/29, ostatní plocha, o výměře 1080 m2 v k.ú. Předmostí z 
majetku paní V.K. do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu 350.000,- Kč, t.j. 324,- Kč/m2 

cena v místě a čase obvyklá - za podmínky rozpočtového krytí.Vedlejším účastníkem kupní smlouvy 
bude PMS Přerov a.s. jako stávající zástavní věřitel.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala záležitost úplatného převodu pozemku p.č. 238/29 v k.ú. 
Předmostí do majetku města na 60. schůzi Rady města Přerova dne 10.4.2013. O výsledku 
jednání Rady města Přerova bude Zastupitelstvo města Přerova informováno předkladatelem 
na zasedání.

Důvodová zpráva:



Rada města Přerova na 43. schůzi dne 24.9.2008 uložila pracovní skupině  pro koordinaci 
projektu Předmostím až do pravěku zpracovat podrobné zadání pro studii vybudování areálu 
„Mamutov“,  vč. studie jeho provozování. Následně pak Zastupitelstvo města Přerova na 18. zasedání 
dne 13.10.2008 schválilo záměr města vybudovat víceúčelový areál „Mamutov“ v Předmostí. Areál 
„Mamutov“ by byl situován na pozemcích v lokalitě bývalé cihelny na ul. Hranická v Předmostí a na 
navazujících zalesněných pozemcích tvořících kopec tzv. Skalku. Část areálu Mamutova by se 
nacházela na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Přerova, část na pozemcích ve vlastnictví 
společnosti PMS  Přerov a.s., se sídlem Komenského 35, Přerov. 

Od r. 2009 jsou vedena jednání se společností PMS Přerov a.s. o možnosti umístění areálu 
Mamutova na uvedených pozemcích a podmínkách převodu pozemků do majetku statutárního města 
Přerova. Dne 23.9.2009 se společností PMS Přerov a.s. uzavřena smlouva o nájmu uvedených 
pozemků a to na dobu určitou 20 let, za účelem vybudování areálu Mamutov s tím, že výhledově 
budou pozemky směněny. 

V září 2011 odbor správy majetku a komunálních služeb obdržel  nový požadavek odboru 
koncepce a strategického rozvoje, Magistrátu města Přerova o projednání rozšíření pozemků 
dotčených areálem Mamutova a to  pěšinou vedoucí kolem centrální části Mamutova. Trasa pěšiny je 
navržena m.j. i přes část pozemku p.č. 238/4  o výměře cca 60 m2 v k.ú. Předmostí  ve vlastnictví 
společnosti PMS Přerov a.s., část pozemku p.č. 238/29 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Předmostí, ve 
vlastnictví p. V.K. a přes část pozemku p.č. 238/28 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Předmostí, ve 
vlastnictví společnosti PMS Reality a.s. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb jednal s vlastníky pozemků p.č. 238/4 a p.č. 
238/28 v k.ú. Předmostí - společností PMS Přerov a.s. a společností PMS Reality a.s. Na jednání bylo 
zástupci obou společností sděleno, že převod požadovaných částí je možný. S PMS Přerov a.s. se v 
současnosti jedná  o přesném rozsahu a podmínkách směny.

Dále odbor správy majetku a komunálních služeb jednal s vlastníkem pozemku p.č. 238/29 p. 
V.K.. Na základě informace od p. Kadlčákové ohledně svažitosti požadované části pozemku bylo dne 
19.1.2012 uskutečněno místní šetření za účasti zástupce odboru koncepce a strategického rozvoje.  
Paní K. na tomto jednání sdělila, že nesouhlasí s odprodejem části pozemku za účelem vedení pěšiny 
pod svahem, neboť zde má postaven zahradní domek. Na místním šetření bylo konstatováno, že 
projektantem navržené řešení lze ve skutečnosti jen těžko realizovat. Odbor koncepce tedy vedení 
pěšiny konzultoval s projektantem s tím, zda by bylo možno pěšinu vést v jiné trase a vyhnout se 
pozemku ve vlastnictví p. K.. Na jednání pracovní skupiny pro koordinaci projektu „Předmostím až do 
pravěku“ dne 20.3.2012 byl nastíněn problém se zokruhováním obvodové pěšiny kolem Mamutova 
přes pozemek ve vlastnictví p. K.. Pracovní skupina konstatovala, že pro zokruhování Mamutova je 
nutno navrženou trasu pěšiny dodržet a proto skupina doporučila opětovně jednat s p. K. o odprodeji 
větší části pozemku (pod svahem) s tím, že by město na své náklady přemístilo zahradní domek. Paní 
K. na jednání dne 14.5.2012 souhlasila s odprodejem části pozemku p.č. 238/29 v rozsahu  cca 3 m od 
paty svahu – tj. cca 300 m2 s tím, že město na své náklady přemístí zahradní domek z převáděné části 
pozemku a na nové hranici pozemku vybuduje oplocení a to do dvou let od uzavření kupní smlouvy.

Záměr směny pozemků v navrhovaném areálu Mamutova navýšené o plochy veřejných 
prostranství a sportoviště v k.ú. Předmostí ve vlastnictví PMS Přerov a.s. za část pozemku p.č. 1040 v 
k.ú. Újezdec u Přerova a  záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 238/29 o výměře cca 300 m2 v 
k.ú. Předmostí z vlastnictví p. V. K. byl předložen na  19. jednání Komise pro záměry, která 
doporučila Radě města Přerova záměry schválit.

Záměry nebyly předloženy k projednání na schůzi Rady města Přerova, neboť bylo nutno 
dořešit s PMS Přerov a.s. přesný způsob a rozsah dělení pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

V průběhu této doby p. K. - v důsledku nového zjištění, že na pozemku p.č. 238/29 nemůže 
umístit stavbu domu, protože dle územního plánu je pozemek v návrhových plochách pro veřejná 
prostranství  - veřejnou zeleň - přehodnotila záměry s pozemkem a nabídla městu Přerov celý pozemek 
k odprodeji s tím, že pokud by město nemělo o koupi pozemku zájem nabídla by prodej 
prostřednictvím realitní kanceláře. V průběhu příprav projednání nabídky p. K. odbor správy majetku 



zjistil, že  na pozemku p.č. 238/29 v k.ú. Předmostí vázne zástavní právo za pohledávkou ve výši 
350.000,- Kč pro PMS Přerov a.s. Paní K. poté uvedla, že z důvodu nutnosti zajištění finančních 
prostředků se dohodla se společností PMS Přerov a.s. na půjčce ve výši 350.000,- Kč, kdy se zaručila 
pozemkem p.č. 238/29 s tím, že splatnost půjčky je 1 rok do 16.10.2013. S paní K. bylo z tohoto 
důvodu dohodnuto, že v případě schválení úplatného převodu pozemku do majetku města bude kupní 
cena uhrazena na účet věřitele - společnosti PMS Přerov a.s. , který následně provede výmaz 
zástavního práva z katastru nemovitostí. Společnost PMS Přerov a.s. s tímto řešením souhlasila.

Záležitost byla předložena k projednání na 55. schůzi Rady města Přerova, která schválila 
záměr města  - úplatný převod pozemku do majetku města.

Byl objednán znalecký posudek na stanovení ceny obvyklé pozemku. Dle tohoto znaleckého 
posudku vyhotoveného znalcem J.P. činí cena  administrativní 347.780,- Kč, t.j. 322,- Kč/m2  a cena v 
místě a čase obvyklá činí 350.000,- Kč, t.j. 325,- Kč/m2.

Rada města Přerova projednala záležitost úplatného převodu pozemku p.č. 238/29 v k.ú. 
Předmostí do majetku města na 60. schůzi Rady města Přerova dne 10.4.2013. O výsledku jednání 
Rady města Přerova bude Zastupitelstvo města Přerova informováno předkladatelem na zasedání.

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán návrh úplatného převodu pozemku, jehož 
část je dotčena navrhovaných areálem Mamutova v místní části Předmostí, do majetku města.


