
Pořadové číslo: 23/4.3.4.

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 16.4.2014

Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 
2014

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

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

Název materiálu:

Převod id. 1/8 pozemků p.č. 6724/4, p.č. 6724/5 a p.č. 6724/7 v k.ú. Přerov do vlastnictví 
statutárního města Přerova

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje účast statutárního města Přerova na veřejné dražbě, která byla nařízena 
usnesením – dražební vyhláškou vydanou Exekutorským úřadem Olomouc – soudním 
exekutorem Mgr. Janem Svobodou dne 31.3.2014 pod č.j. 164 EX 1429/13-135, 
jejímž předmětem bude dražba spoluvlastnického podílu id. 1/8 na pozemcích p.č. 

6724/4 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 3337 m2, p.č. 

6724/5 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 14 m2 a p.č. 6724/7 (ostatní plocha –

jiná plocha) o výměře 611 m2, vše v k.ú. Přerov.

2. schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/8 na pozemcích p.č. 6724/4 (ostatní 

plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 3337 m2, p.č. 6724/5 (zastavěná 

plocha a nádvoří) o výměře 14 m2 a p.č. 6724/7 (ostatní plocha – jiná plocha) o 

výměře 611 m2, vše v k.ú. Přerov, statutárním městem Přerov příklepem ve veřejné 
dražbě dle bodu 1. usnesení s tím, že maximální výše podání, která může být 
statutárním městem Přerov ve veřejné dražbě učiněna, se stanoví na 140.000,- Kč, za 
podmínky finančního krytí.

3. pověřuje Bc. Miloslava Dohnala, vedoucího majetkoprávního oddělení odboru 
správy majetku a komunálních služeb MMPr, zastupováním statutárního města 
Přerova při veřejné dražbě dle bodu 1. usnesení a ke všem činnostem s tím spojeným.



Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

Rada města Přerova přijala na své 88. schůzi konané dne 9.4.2014 usnesení č. 
3324/88/9/2014, kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v 
navrženém znění.

Důvodová zpráva:

Pozemky p.č. 6724/4 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 3337 m2, p.č. 

6724/5 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 14 m2 a p.č. 6724/7 (ostatní plocha – jiná 

plocha) o výměře 611 m2, vše v k.ú. Přerov, se nachází v lokalitě u potoka Strhanec v 
Přerově. Pozemky p.č. 6724/4 a p.č. 6725/5 jsou součástí fotbalového areálu na ul. Sokolská v 
Přerově, přičemž na pozemku p.č. 6724/5 v k.ú. Přerov se nachází stavba technického 
vybavení bez čp/če, která je ve vlastnictví TJ Spartak Přerov, IČ 00534935, se sídlem 
Bezručova 770/4, Přerov. Na pozemku p.č. 6724/7 v k.ú. Přerov se nachází chodník, který 
spojuje ul. Sokolská na Velké Dlážce a ul. Seifertova na Kopaninách. 

Výše uvedené pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví statutárního města Přerova (k id. 
7/8) a P*** V*** (k id. 1/8). 

Dne 10.5.2012 vydal Okresní soud v Olomouci usnesení č.j. 51 EXE 4665/2012-13, kterým 
nařídil exekuci na majetek povinného P*** V*** k uspokojení pohledávky oprávněného 
Magistrátu města Olomouce ve výši 2.500,- Kč s příslušenstvím.

Dne 24.7.2012 vydal Exekutorský úřad Olomouc - soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, se 
sídlem Dvořákova 222/32, Olomouc, který byl pověřen provedením výše uvedené exekuce, 
exekuční příkaz č.j. 045 EX 633/12-30, kterým přikázal prodej nemovitostí ve vlastnictví 
povinného tj. prodej jeho spoluvlastnického podílu id. 1/8 na pozemcích p.č. 6724/4, p.č. 
6724/5 a p.č. 6724/7, vše v k.ú. Přerov. Exekuční příkaz nabyl právní moci dne 31.7.2012.

Následně dne 4.9.2013 vydal Exekutorský úřad Olomouc - soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda 
usnesení – dražební vyhlášku č.j. 164 EX 1429/13-93, na jejímž základě byla nařízena 
elektronická dražba majetku povinného tj. spoluvlastnického podílu id. 1/8 na pozemcích p.č. 
6724/4, p.č. 6724/5 a p.č. 6724/7, vše v k.ú. Přerov.

Elektronická dražba se měla konat prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese 
portálu www.exdrazby.cz s tím, že čas dražby byl stanoven na 11.11.2013 ve 12:00 hodin (od 
tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání) a předpokládaný čas ukončení dražby je 
stanoven na 12.11.2013 ve 12:00 hodin (bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným 
okamžikem ukončení dražby učiněno podání, bude se mít se za to, že dražitelé stále činí 
podání a okamžik ukončení dražby bude posunut o pět minut od okamžiku učinění podání s 



tím, že budou-li poté činěna další podání, tento postup se bude opakovat).

Dražební vyhláškou byla určena výsledná cena předmětu dražby na 140.000,- Kč (cena byla 
stanovena znaleckým posudkem, který vyhotovil znalec Ing. L*** Č***, jako cena v místě a 
čase obvyklá) a výše nejnižšího podání na 93.333,- Kč (tj. 2/3 ceny předmětu dražby) s tím, 
že minimální výše příhozu se stanoví částkou 10.000,- Kč. Výše dražební jistoty, kterou je 
třeba uhradit před zahájením dražebního jednání, byla stanovena dražební vyhláškou na 
30.000,- Kč.

Podle dražební vyhlášky se měl vydražitel stát vlastníkem vydražených nemovitostí, nabylo-li 
by usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li by vydražitel nejvyšší podání, a to ke dni 
vydání usnesení o příklepu.

V návaznosti na výše uvedené přijala Rada města Přerova na své 76. schůzi konané dne 
2.10.2013 usnesení č. 2805/76/6/2013, kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
schválit účast statutárního města Přerova na výše uvedené veřejné dražbě, nabytí 
spoluvlastnického podílu id. 1/8 na pozemcích p.č. 6724/4, p.č. 6724/5 a p.č. 6724/7 v k.ú. 
Přerov statutárním městem Přerov příklepem ve veřejné dražbě s tím, že maximální výše 
podání, která může být statutárním městem Přerov ve veřejné dražbě učiněna, se stanoví na 
140.000,- Kč, za podmínky finančního krytí, a dále pověřit Mgr. Zdeňka Vojtáška, vedoucího 
odboru správy majetku a komunálních služeb MMPr, zastupováním statutárního města 
Přerova při veřejné dražbě a ke všem činnostem s tím spojeným.

Následně dne 21.10.2013 přijalo Zastupitelstvo města Přerova na svém 20. zasedání usnesení 
č. 900/20/3/2013, kterým schválilo účast statutárního města Přerova na výše uvedené veřejné 
dražbě, nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/8 na pozemcích p.č. 6724/4, p.č. 6724/5 a p.č. 
6724/7 v k.ú. Přerov statutárním městem Přerov příklepem ve veřejné dražbě s tím, že 
maximální výše podání, která může být statutárním městem Přerov ve veřejné dražbě učiněna, 
se stanoví na 140.000,- Kč, za podmínky finančního krytí, a dále pověřilo Mgr. Zdeňka 
Vojtáška, vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb MMPr, zastupováním 
statutárního města Přerova při veřejné dražbě a ke všem činnostem s tím spojeným.

Vzhledem k tomu, že odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr pravidelným 
nahlížením do elektronického portálu veřejných dražeb zjistil, že se žádná fyzická ani 
právnická osoba jako dražitel předmětných nemovitostí v rámci předmětné veřejné 
dražby neregistrovala, rozhodl se do veřejné dražby rovněž nepřihlásit, a to s úmyslem 
dosáhnout snížení výše nejnižšího podání v opakované veřejné dražbě a tedy snížení 
výsledné ceny. 
Vzhledem k tomu, že se do původní dražby nepřihlásil žádný dražitel, v původní dražbě 
nebylo učiněno ani nejnižší podání a dražba tak byla neúspěšná, přistoupil Exekutorský úřad 
Olomouc - soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda po uplynutí tří měsíců k opakované dražbě tím, 
že dne 31.3.2014 vydal usnesení – dražební vyhlášku č.j. 164 EX 1429/13-135, na jejímž 
základě byla nařízena elektronická dražba majetku povinného tj. spoluvlastnického podílu id. 
1/8 na pozemcích p.č. 6724/4, p.č. 6724/5 a p.č. 6724/7, vše v k.ú. Přerov.

Elektronická dražba by se měla konat prostřednictvím elektronického systému dražeb na 
adrese portálu www.exdrazby.cz s tím, že čas dražby byl stanoven na 27.5.2014 v 11:00 hodin 
(od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání) a předpokládaný čas ukončení dražby je 
stanoven na 27.5.2014 ve 13:00 hodin (bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným 
okamžikem ukončení dražby učiněno podání, bude se mít se za to, že dražitelé stále činí 



podání a okamžik ukončení dražby bude posunut o pět minut od okamžiku učinění podání s 
tím, že budou-li poté činěna další podání, tento postup se bude opakovat).

Dražební vyhláškou byla určena výsledná cena předmětu dražby na 140.000,- Kč (cena byla 
stanovena znaleckým posudkem, který vyhotovil znalec Ing. L***Č***, jako cena v místě a 
čase obvyklá) a výše nejnižšího podání na 70.000,- Kč (tj. 1/2 ceny předmětu dražby) s tím, 
že minimální výše příhozu byla stanovena částkou 5.000,- Kč. Výše dražební jistoty, kterou je 
třeba uhradit před zahájením dražebního jednání, byla stanovena dražební vyhláškou na 
15.000,- Kč.

Podle dražební vyhlášky se vydražitel stane vlastníkem vydražených nemovitostí, nabyde-li 
usnesení o příklepu právní moci a zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání, a to ke dni vydání 
usnesení o příklepu.

Rada města Přerova přijala na své 88. schůzi konané dne 9.4.2014 přijala usnesení č. 
3324/88/9/2014, kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v 
navrženém znění.

Pro úplnost dodáváme, že id. 1/8 pozemků p.č. 6724/4, p.č. 6724/5 a p.č. 6724/7 v k.ú. Přerov 
je v současné době zatížena zástavním právem k zajištění pohledávek Finančního úřadu v 
Olomouci v celkové výši 16.484.438,- Kč, a to na základě rozhodnutí Finančního úřadu v 
Olomouci jako správce daně o uplatnění rozsahu zákonného zástavního práva ze dne 
30.1.2001, které nabylo právní moci dne 20.12.2001. Výše uvedené zástavní právo by mělo v 
případě vydražení nemovitostí zaniknout podle ust. § 337h zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, právní mocí rozvrhového usnesení.

Předmětem předlohy je nabytí vlastnického práva k id. 1/8 pozemků p.č. 6724/4, p.č. 
6724/5 a p.č. 6724/7 v k.ú. Přerov statutárním městem Přerov, a to udělením příklepu v 
opakované veřejné dražbě.


