
Pořadové číslo: 22/3.3.1.

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 28.1.2014

Předloha pro 22. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 10. 2. 
2014

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 do vlastnictví statutárního města Přerova – částí 
pozemků p.č. 216/24 a p.č. 238/16 oba v k.ú. Předmostí                                                                                                                                                                                                          

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje změnu svého usnesení č. 729/17/3/2013 přijatého na 17. zasedání konaném dne 
15.4.2013 tak, že nový text usnesení zní:

„Zastupitelstvo města Přerova schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu pozemků p.č. st. 
278, zast.pl., o výměře 173 m2,  p.č. 30/22, ost. pl., o výměře 75 m2, p.č. 216/6, trvalý travní porost, o 
výměře 2707 m2,  p.č. 216/9, ost.pl., o výměře  25225 m2, p.č. 216/20, trvalý travní porost, o výměře 
7468 m2, části p.č. 216/24, ost.pl., o výměře 1085 m2, p.č. 216/25, ost.pl., o výměře 152 m2, p.č. 
216/31, ost.pl., o výměře 1301 m2, p.č. 216/32, ost.pl., o výměře 1244 m2, p.č. 216/33, ost.pl., o 
výměře 2163 m2, p.č. 216/40, trvalý travní porost, o výměře 902 m2, p.č. 236/1, ost.pl., o výměře 2189 
m2,  p.č. 236/2, ost.pl., o výměře 6217 m2, p.č. 236/4, ost.pl., o výměře 2054 m2, p.č. 236/5 o výměře 
3902 m2, p.č. 237, ost.pl., o výměře 3313 m2, p.č. 238/2, ost.pl., o výměře 4580 m2, části p.č. 238/4, 
ost.pl. o výměře cca 70 m2, p.č. 238/6, ost.pl., o výměře 645 m2, p.č. 238/11, ost.pl., o výměře 291 m2, 
části p.č. 238/12, ost.pl., o výměře  cca 312 m2, části p.č. 238/16 o výměře 13 m2, p.č. 238/17, ost.pl. 
o výměře 461 m2, p.č. 238/26, ost.pl., o výměře 586 m2, p.č. 238/32, ost.pl. o výměře 450 m2, části p.č. 
238/36, ost.pl., o výměře cca 872 m2, p.č. 239/1, trvalý travní porost, o výměře 869 m2, p.č. 239/3, 
trvalý travní porost, o výměře 394 m2, p.č. 357/1, ost.pl., o výměře 10163 m2, p.č. 360/3 ost.pl. o 
výměře 1026 m2, p.č. 360/4, ost.pl., o výměře 384 m2, p.č. 368/4, orná půda, o výměře 2144 m2, p.č. 
520/2, ost. pl.,  o výměře 3 m2, p.č. st. 538, zast.pl., o výměře 41 m2 (kdy vlastníkem budovy bez 
č.p./č.e.  na pozemku je MFP paper s.r.o.), p.č. st. 539, zast.pl., o výměře 169 m2 (kdy vlastníkem 
budovy č.p. 489 na pozemku je MFP paper s.r.o.) a p.č. st. 540, zast.pl., o výměře 447 m2 (kdy 
vlastníkem budovy bez č.p./č.e. na pozemku je KMK ZUBR PŘEROV) vše v k.ú. Předmostí (o 
celkové výměře cca 86.000 m2) ve vlastnictví PMS Přerov a.s., se sídlem Přerov, Komenského 35, IČ: 



14617099 a pozemku p.č. 238/28, ost.pl., o výměře 585 m2 v k.ú. Předmostí ve vlastnictví PMS 
Reality a.s., Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice, IČ: 47676647,  za část pozemku p.č. 1040 orná půda 
o výměře cca 87.000 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ve vlastnictví statutárního města Přerova".

2. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k části pozemku p.č. 216/24, 
ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1120-63/2013 označené novým p.č. 216/42 o výměře 83 m2

v k.ú. Předmostí a části pozemku p.č. 238/16, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1120-
63/2013 označené novým p.č. 238/47 o výměře 54 m2 v k.ú. Předmostí.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Koordinační skupina:

Koordinační skupina  na 20. jednání dne 15.11.2013 konstatovala, že nemá námitky k vyjmutí 
částí pozemků ve vlastnictví PMS Přerov a.s., které jsou v areálu společnosti FKK s.r.o. ze 
směny pro realizaci Mamutova. Na 1. jednání dne 10.1.2014 skupina konstatovala, že nemá 
námitky k výmazu předkupního práva k částem pozemků p.č. 238/16 a p.č. 216/24 oba v k.ú. 
Předmostí, které se nachází za oplocením areálu stavebnin FKK v Předmostí.

Odbor koncepce a strategického rozvoje:

Pro areál Mamutova a z dnes známých rozvojových záměrů města nejsou pozemky uvnitř 
areálu FKK s.r.o. potřebné, je možno je vyjmout z navrhované směny s PMS Přerov a.s. a 
převést do majetku FKK s.r.o. Dle územního plánu jsou pozemky p.č. 216/24, p.č. 238/16 oba 
v k.ú. Předmostí v plochách vymezených územním plánem pro plochy veřejných prostranství 
– veřejně přístupné prostranství pro dopravu. U těchto ploch je vymezeno předkupní právo 
pro statutární město Přerov.  

Komise pro záměry:

Komise pro záměry na 36. zasedání konaném dne 15.1.2014 doporučila Radě města Přerova 
podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu usnesení v rozsahu dle bodu 1. 
návrhu usnesení a doporučila Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova, 
aby rozhodlo, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k částem pozemků p.č. 
238/16 a a p.č. 216/24 oba v k.ú. Předmostí v rozsahu dle bodu 2. návrhu usnesení.

Rada města Přerova:

Rada města Přerova projednala záležitost dle návrhu usnesení na 84. schůzi konané dne 
29.1.2014. O výsledku jednání Rady města Přerova bude Zastupitelstvo města Přerova 
informována ústně předkladatelem na zasedání.

Důvodová zpráva:

Pozemky p.č. 216/24, ostatní plocha, o celkové výměře 1168 m2 a p.č. 238/16, ostatní plocha,  
o celkové výměře 67 m2 oba v k.ú. Předmostí se nachází na ulici Žernava v místní části Předmostí. 
Části pozemků se nachází v oploceném areálu stavebnin FKK s.r.o., části tvoří veřejné prostranství. 
Pozemky jsou ve vlastnictví společnosti PMS Přerov a.s. se sídlem Přerov, Komenského 35, IČ: 
14617099.

Odbor správy majetku řeší se společností PMS Přerov a.s. směnu pozemků v k.ú. Předmostí, 
které jsou ve vlastnictví společnosti PMS Přerov a.s., a které se nachází v navrhovaném areálu 
Mamutova. Uvedené pozemky byly do směny zahrnuty a záměr směny m.j. i pozemků p.č. 216/24 a 
p.č. 238/16 oba v k.ú. Předmostí byl schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaném 
dne 15.4.2013. Byl vyhotoven geometrický plán pro dělení pozemků k.ú. Předmostí pro realizaci 



směny pozemků. Proběhlo několik jednání se zástupci PMS Přerov a.s. ve věci rozsahu dělení 
pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova a byly předány veškeré požadované podklady - vyjádření 
správců sítí, územní plán. Pro stanovení hodnoty směňovaných pozemků v k.ú. Předmostí, je nutno 
vyhotovit znalecký posudek, který z důvodu očekávané změny oceňovací vyhlášky bude objednán 
společností PMS Přerov a.s. koncem měsíce ledna 2014. Zástupce PMS Přerov a.s. byl počátkem r. 
2014 kontaktován s dotazem, zda již vedení PMS Přerov a.s. navrhlo způsob dělení pozemku p.č. 1040 
v k.ú. Újezdec u Přerova. Po předložení znaleckého posudku na stanovení ceny pozemků ve 
vlastnictví PMS Přerov a.s. v k.ú. Předmostí zadá statutární město Přerov vyhotovení znaleckého 
posudku na stanovení ceny 1 m2 pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova a následně bude zadáno 
vyhotovení geometrického plánu na rozdělení tohoto pozemku pro realizaci směny.

Odbor správy majetku upozorňuje, že dle schváleného záměru směny pozemků by statutární 
město Přerov  mělo nabýt pozemky pod stavbami ve vlastnictví třetích osob. Dle nového občanského 
zákoníku platného od 1.1.2014 však vlastník stavby a vlastník zastavěného pozemku mají vzájemné 
předkupní právo, proto bude společnost PMS Přerov a.s. vyzvána k předložení odmítnutí nabídky 
koupě zastavěných pozemků.

V říjnu 2013 oslovila společnost FKK s.r.o. společnost PMS Přerov a.s. ve věci 
majetkoprávního řešení užívání pozemků ve vlastnictví PMS Přerov a.s. v areálu stavebnin FKK s.r.o. 
Společnost FKK s.r.o. provedla zaměření oplocení areálu stavebnin a zjistila, že užívá části pozemků 
p.č. 216/24 a p.č. 238/16 oba v k.ú. Předmostí. Následně společnost PMS Přerov a.s. požádala město o 
vyjmutí částí pozemků v oploceném areálu FKK s.r.o. ze směny pro Mamutov.  Způsob dělení 
pozemků byl projednáván na jednání koordinační skupiny, kdy bylo konstatováno, že pro areál 
Mamutova a z dnes známých rozvojových záměrů města nejsou pozemky uvnitř areálu FKK s.r.o. 
potřebné pro město a je možno je ze směny vyjmout. Společnost FKK s.r.o. zadala zpracování 
geometrického plánu na rozdělení pozemků. Dle tohoto geometrického plánu č. 1120-63/2013 byla z 
pozemku p.č. 216/24 oddělena část označená novým p.č. 216/42 o výměře 83 m2 a z pozemku p.č. 
238/16 byla oddělena část označená novým p.č. 238/47 o výměře 54 m2. Novou hranici pozemků tvoří 
současné oplocení areálu stavebnin FKK. Společnost PMS Přerov a.s. požádala statutární město 
Přerov o vzdání se předkupního práva k částem pozemků p.č. 216/24 a p.č. 238/16 tak, aby mohly být 
převedeny do vlastnictví FKK s.r.o.   Pro realizaci převodu těchto částí pozemků z majetku PMS 
Přerov a.s. do majetku FKK s.r.o. je nutno předkupní právo zrušit. Současně je nutno schválit změnu 
usnesení o záměru směny pozemků pro realizaci areálu Mamutova přijaté na 17. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova tak, že se sníží výměra u nabývaných pozemků p.č. 216/24 a p.č. 238/16 
o části, které PMS Přerov a.s. převede společnosti FKK s.r.o. (celkem o 137 m2).

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání návrh na změnu usnesení 
týkající se záměru směny pozemků pro areál Mamutova, kdy se snižuje výměra nabývaných 
pozemků o části dvou pozemků o celkové výměře 137 m2, které se nachází uvnitř oploceného 
areálu stavebnin FKK s.r.o. v místní části Předmostí, které jsou dotčeny předkupním právem 
pro statutární město Přerov a návrh neuplatnit předkupní právo k těmto částem pozemků.      


