
Pořadové číslo: 19/3.2.8.

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 27.8.2013

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
MARCELA POLÁKOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  – pozemků p.č. 
908/79, p.č. 908/83, p.č. 908/84 vše v k.ú. Dluhonice a částí pozemků p.č.  1284, p.č. 1267, 
p.č. 1265 vše v k.ú. Henčlov 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 908/79, ostatní plocha, o výměře 1 m2, p.č. 908/83, ostatní 
plocha, o výměře 134 m2 a p.č. 908/84, ostatní plocha, o výměře 2245 m2 vše v k.ú. Dluhonice a částí 
pozemku p.č. 1265, ostatní plocha, o výměře 14 m2 a 297 m2, části p.č. 1267, ostatní plocha, o výměře 
188 m2 a části p.č. 1284, ostatní plocha, o výměře 333 m2 vše v k.ú. Henčlov - dle geometrického 
plánu č. 351-81/2011 pozemky označené novými parcelními čísly 1265/4, o výměře 14 m2 a p.č. 
1284/4 o výměře 818 m2 oba v k.ú. Henčlov - z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21 za kupní cenu 578.160,-
Kč, t.j. 180,- Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova na 74. schůzi konané dne 21.8.2013 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit úplatný převod pozemků v rozsahu a za podmínek dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:



Pozemky p.č. 908/79, ostatní plocha, o výměře 1 m2, p.č. 908/83, ostatní plocha, o výměře 134 
m2 a p.č. 908/84, ostatní plocha, o výměře 2245 m2 vše v k.ú. Dluhonice a části pozemku p.č. 1265, 
ostatní plocha, o výměře 14 m2 a 297 m2, část pozemku p.č. 1267, ostatní plocha, o výměře 188 m2 a 
část p.č. 1284, ostatní plocha, o výměře 333 m2 vše v k.ú. Henčlov jsou součástí  oploceného areálu 
čistírny odpadních vod v Přerov (dále jen ČOV). Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví statutárního 
města Přerova. Budovy a další pozemky v areálu jsou ve vlastnictví společnosti Vodovody a 
kanalizace Přerov a.s. (dále jen VaK)

Již v minulosti probíhala jednání o majetkoprávním vypořádání těchto pozemků v areálu 
ČOV. Byly schváleny záměry převodů pozemků – vedených ještě ve zjednodušené evidenci -  z 
majetku města do vlastnictví VaK. V uplynulé době došlo k obnově katastrálního operátu, kdy došlo k 
přečíslování pozemků a k vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemků v majetku města v 
areálu ČOV v k.ú. Dluhonice. Společnost VaK uskutečnila kroky k provedení zápisu tohoto 
geometrického plánu a zadala vyhotovení geometrického plánu č. 351-81/2011 na oddělení pozemků v 
k.ú. Henčlov areálu ČOV. Dopisem ze dne 7.12.2012 požádala společnost VaK o převod pozemků v 
areálu ČOV. S ohledem tyto skutečnosti a na uplynulou dobu od schválení záměrů převodů byl záměr 
převodu předložen opětovně k projednání.

Koordinační skupina projednala záležitost převodu pozemků v areálu ČOV na 3. jednání dne 
15.2.2013 bez připomínek.
Z územního plánu města Přerova vyplývá, že níže uvedené pozemky se nachází v lokalitách 
vymezených a určených následovně :
P.č. 908/79 v k.ú. Dluhonice - stávající plochy technické infrastruktury /TI/ - plochy technické 
infrastruktury, v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky  č. 501/2006 sb., o obecných požadavcích na 
výstavbu, v platném znění, pozemek se nachází v zastavěném území.
P.č. 908/83 v k.ú. Dluhonice - návrhové plochy technické infrastruktury /TI/ - plochy technické 
infrastruktury, v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky  č. 501/2006 sb., o obecných požadavcích na 
výstavbu, v platném znění, s umístěním veřejně prospěšné stavby – rozšíření městské ČOV, pozemek 
se nachází mimo zastavěné území.
P.č. 908/84 v k.ú. Dluhonice -  částečně stávající plochy technické infrastruktury /ti/ - plochy 
technické infrastruktury, v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 501/2006 sb., o obecných 
požadavcích na výstavbu, v platném znění, částečně návrhové plochy technické infrastruktury /TIi/ -
plochy technické infrastruktury, v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 501/2006 sb., o obecných 
požadavcích na výstavbu, v platném znění, s umístěním veřejně prospěšné stavby – rozšíření městské 
ČOV, částečně stávající plochy lesní /L/, v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 501/2006 sb., o 
obecných požadavcích na výstavbu, v platném znění. Pozemek je dotčen (ve stávajících plochách 
lesních) veřejně prospěšným opatřením – prvkem územního systému ekologické stability krajiny, 
navrhovaným místním biokoridorem, pozemek se nachází částečně v zastavěném území a částečně 
mimo zastavěné území.
Části pozemků p.č. 1265, 1267 a 1284 v k.ú. Henčlov - stávající plochy technické infrastruktury /TI/ -
plochy technické infrastruktury, v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 501/2006 sb., o obecných 
požadavcích na výstavbu, v platném znění, pozemky se nachází v zastavěném území.

Odbor správy majetku města vyzval společnost VaK k úhradě za bezesmluvní užívání 
pozemků v areálu ČOV. Společnost VaK uplatnila promlčení pohledávky s tím, že uhradí za 
bezesmluvní užívání pozemků za období 3 roky zpětně od data podání žádosti t.j. od 7.12.2009. Výše 
úhrady z titulu bezdůvodného obohacení odpovídá výši nájemného dle Výměru Ministerstva financí č. 
1/2009, 1/2010, 1/2012 a 1/2013, kterými se vydává seznam zboží s regulovanými cenami a za období 
od 7.12.2009 do 31.12.2011 je stanovena ve výši 25,- Kč/m2 a za období od 1.1.2012 do data uzavření 
kupní smlouvy je stanovena ve výši 40,- Kč/m2/rok. 

Komise pro záměry na 25. zasedání konaném dne 13.3.2013 doporučila Radě města Přerova 
schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemků v areálu ČOV  a  uzavření 
dohody o úhradě za bezesmluvní užívání pozemků v areálu ČOV od 7.12.2009 do doby uzavření 
kupní smlouvy. Rada města Přerova na 60. schůzi konané dne 10.4.2013 schválila záměr města -
úplatný převod pozemků z majetku města a schválila uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní 
užívání převáděných pozemků.



Záměr města - úplatný převod pozemků p.č. 908/79, p.č. 908/83, p.č. 908/84 všechny v k.ú. 
Dluhonice a částí pozemků p.č. 1265, p.č. 1267, p.č. 1284 všechny v k.ú. Henčlov byl zveřejněn na 
úřední desce Magistrátu města Přerova od 15.4.2013 do 30.4.2013.

Společnost VaK byla informována o schváleném záměru převodu pozemků a požadavku 
úhrady za bezesmluvní užívání pozemků od 7.12.2009 do uzavření kupní smlouvy. Společnost 
souhlasila s úhradou za bezesmluvní užívání a s úhradou nákladů spojených s převodem pozemků.

Bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny převáděných pozemků. Dle 
tohoto znaleckého posudku vyhotoveného znalcem JUDr. Vratislavem Dočkalíkem byla cena 
pozemků stanovena takto:
cena administrativní 
u pozemků p.č. 908/79, p.č. 908/83, p.č. 908/84 vše v k.ú. Dluhonice - celkem 427.876,40 Kč, t.j. 
179,78 Kč/m2.
u pozemků dle GP č. 351-81/2011 p.č. 1265/4, p.č. 1284/4 oba v k.ú. Henčlov - celkem 149.577,- Kč, 
t.j. 179,78 Kč/m2.
cena v místě a čase obvyklá 
u pozemků p.č. 908/79, p.č. 908/83, p.č. 908/84 vše v k.ú. Dluhonice - celkem 428.400,- Kč, t.j. 180,-
Kč/m2.
u pozemků dle GP č. 351-81/2011 p.č. 1265/4, p.č. 1284/4 oba v k.ú. Henčlov - celkem 149.760,- Kč, 
t.j. 180,- Kč/m2.

Společnost Vodovody a kanalizace a.s. souhlasila s kupní cenou celkem 578.160,- Kč, která 
odpovídá ceně v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem.

Rada města Přerova na 74. schůzi konané dne 20.8.2013 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit úplatný převod pozemků v areálu ČOV za cenu 578.160,- Kč - cena v místě a čase 
obvyklá.

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán ke schválení úplatný převod pozemků v k.ú. 
Dluhonice a v k.ú. Henčlov , které se nacházejí v oploceném areálu ČOV v Přerově  a jsou 
využívány vlastníkem a provozovatelem ČOV společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s., 
kdy převod bude realizován za cenu v místě  a čase obvyklou.


