
Pořadové číslo: 19/3.2.7.

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 23.8.2013

Předloha pro 19. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 9. 9. 2013

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

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

Název materiálu:

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1230, 
ost. plocha,  o výměře 562 m2, p.č. 1231, zast. plocha a nádvoří , o výměře 108 m2 a p.č. 1232, ost. 
plocha, o výměře 173 m2, vše v k.ú. Henčlov do vlastnictví PRECHEZA a.s., se sídlem Nábř. Dr. 
E.Beneše, Přerov I-Město, 751 62 Přerov, IČ 26872307 za kupní cenu ve výši 130 000,- Kč, tj. 154,20 
Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova na své schůzi dne 31.7.2013 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
schválit úplatný převod dle návrhu usnesení.

Stanovisko Komise pro záměry:

Komise pro záměry na svém zasedání dne 13.3.2013 po projednání doporučila Radě města 
Přerova schválit úplatný převod dle návrhu usnesení. 

Stanovisko koordinační skupiny:



pod budovou technického vybavení a navrhla, aby  společnost Precheza a.s.  odkoupila  i 
pozemky v okolí budovy technického vybavení  na pozemku p.č. 1231 a to pozemky p.č. 
1230 a p.č. 1232, oba v k.ú. Henčlov. Uvedené pozemky tvoří jeden funkční celek s budovou 
na pozemku p.č. 1231 a jsou oploceny. 

Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov je vlastníkem pozemku p.č. 1231, zast. plocha a nádvoří o výměře 108 
m2 v k.ú. Henčlov, který je zastavěn stavbou technického vybavení bez čp/če, která je dosud zapsána v 
katastru nemovitostí na LV č. 11000 pro obec Přerov, k.ú. Henčlov, ve vlastnictví neznámého 
vlastníka.

Dotazem u společnosti PRECHEZA, a.s. IČ 26872307, se sídlem Nábřeží Dr. E. Beneše, 24, 
Přerov, bylo zjištěno, že výše uvedená stavba (sběrný objekt hydraulické clony) byla vybudována v 
roce 1992 a je ve vlastnictví výše uvedené společnosti, s tím, že PRECHEZA a.s. byla ochotna 
vypořádat majetkoprávní vztahy k pozemku ve vlastnictví statutárního města Přerova uzavřením 
nájemní smlouvy. Tato nájemní smlouva byla uzavřena dne 16.2.2012.
V listopadu r. 2012 požádala PRECHEZA a.s. o odprodej pozemku p.č.1231, zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 108 m2 . Žádost byla projednána v koordinační skupině dne 16.11.2012, s tím, že z 
územního plánu města Přerova   vyplývá, že pozemek se nachází v lokalitách vymezených a určených:
- stávající plochy krajinné zeleně ,
- pozemek je zasažen veřejně prospěšným opatřením – prvkem územního systému ekologické 
stability krajiny, navrhovaným místním biocenrtrem,
- pozemek se nachází mimo zastavěné území
Dne 15.4.2013 na 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova byla schválena Změna č. 1 Územního 
plánu města Přerova, která m.j. napravuje i drobná pochybení a nesoulady ve vydaném Územním 
plánu města Přerova. U tohoto pozemku dochází k nápravě ve vztahu ke skutečnému využití tohoto 
pozemku, a to včetně navazujících sousedních pozemků p.č. 1230 a p.č. 1232 v k.ú. Henčlov. 
Pozemky p.č. 1230, p.č. 1231 a p.č. 1232 budou po vydání výše citované změny zařazeny do 
stávajících ploch technické infrastruktury a dále zde dojde k úpravě vymezení zastavěného území. 
Na základě předložené fotodokumentace doporučila koordinační skupina na svém jednání dne 
15.2.2013 odprodat pozemek p.č. 1231 pod budovou technického vybavení a navrhla společnosti 
PRECHEZA a.s. k odprodeji i pozemky v okolí budovy technického vybavení na p.č. 1231 a to 
pozemky p.č. 1230 a p.č. 1232, oba v k.ú. Henčlov. Uvedené pozemky tvoří jeden funkční celek s 
budovou na p.č. 1231 a jsou oploceny.
Na základě této skutečnosti byla společnost  PRECHEZA a.s.  oslovena , zda má zájem o odprodej  i 
sousedních pozemků p.č. 1230 a p.č. 1232 v k.ú. Henčlov.  PRECHEZA a.s.  souhlasí s odprodejem 
výše předmětných pozemků do svého vlastnictví.

Koordinační skupina  na svém jednání dne 15.2.2013 doporučila odprodat pozemek p.č. 1231 
pod budovou technického vybavení a navrhla, aby  společnost Precheza a.s.  odkoupila  i pozemky v 
okolí budovy technického vybavení  na pozemku p.č. 1231 a to pozemky p.č. 1230 a p.č. 1232, oba v 
k.ú. Henčlov. Uvedené pozemky tvoří jeden funkční celek s budovou na pozemku p.č. 1231 a jsou 
oploceny. 

Komise pro záměry na svém  zasedání dne 13.3.2013 po projednání doporučila Radě města 
Přerova schválit úplatný převod dle návrhu usnesení. 

Rada města Přerova na své schůzi dne 9.5.2013 schválila záměr úplatného převodu.
Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena zveřejněním na úřední desce Magistrátu 

města Přerova ve dnech od 13.5. do 28.5.2013.
Rada města Přerova na své schůzi dne 31.7. 2013 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit úplatný převod dle návrhu usnesení.
Dle znaleckého posudku vypracovaného S.S. ze dne 19.5.2013 činí cena administrativní 

celkem 126 060,- Kč (za pozemek p.č. 1231, zast. plocha a nádvoří  činí cena 33 866,- Kč, tj. 314,-
Kč/m2, za pozemek p.č. 1230, ost. plocha činí cena 70 492,- Kč, tj. 125,- Kč/m2 a za pozemek p.č. 



1232, ost. plocha činí cena 21 699,- Kč, tj. 125,- Kč/m2. Cena v místě a čase obvyklá činí celkem 130 
000,- Kč, tj. 154,20  Kč/m2.

Náklady spojené s převodem předmětných pozemků uhradí kupující  - úhrada faktury za 
znalecký posudek bude řešena v ujednání kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerovem a 
PRECHEZOU  a.s.

Bezesmluvní užívání pozemků p.č. 1230, p.č. 1231 a p.č. 1232  v k.ú. Henčlov  bude řešeno 
po provedení vkladu. 

Důvodem předložení této dispozice  orgánům obce  je dořešení majetkoprávních vztahů  k 
pozemkům nacházejí se pod stavbou ve vlastnictví PRECHEZA a.s. v jejím blízkém okolí 
(sjednocení vlastníka stavby s vlastníkem pozemků).


