
Pořadové číslo: 24/3.2.1.

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 9.6.2014

Předloha pro 24. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16. 6. 
2014

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

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

Název materiálu:

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku 
p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 6050/1, ostatní plocha, dle geometrického plánu 

č. 5959-78/2014 část označená novým p.č. 6050/266 o výměře 692 m2 v k.ú. Přerov, z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví pana J*** M*** za kupní cenu ve výši 

228.360,- Kč, t.j. 330,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb konstatuje, že statutární město Přerov se v kupní 
smlouvě, kterou nabylo do vlastnictví pozemek p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov,  zavázalo, že jako 
vlastník pozemků, které jsou vnitrozávodními nebo vnějšími komunikacemi, umožní užívání 
těchto komunikací vlastníkům a uživatelům všech objektů v průmyslovém areálu tak, aby byl 
zajištěn výkon jejich vlastnického a užívacího práva. Komunikace na převáděné části 
pozemku není využívaná jinými subjekty, slouží pouze pro obsluhu budovy vodárny případně 
přilehlých ploch železniční vlečky. Doložená smlouva o budoucí smlouvě  o zřízení věcného 



břemene - služebnosti mezi p. Metelkou a  PSP Technické služby a.s. řeší přístup a příjezd k 
těmto nemovitostem. Odbor správy majetku konstatuje, že převodem pozemku nedojde k 
omezení žádného ze subjektů působících v areálu bývalých Přerovských strojíren.

Koordinační skupina

Koordinační skupina projednala záležitost převodu pozemku na 19. a 22. jednání s tím, že 
převod pozemku nedoporučuje a to s ohledem na skutečnost, že správce komunikací - PSP 
Technické služby a.s. zaslal nesouhlasné stanovisko s převodem. PSP Technické služby a.s. 
jsou vlastníky budovy a pozemku vodárny a pozemku železniční vlečky. Převodem pozemku 
by došlo k zamezení přístupu k pozemku železniční vlečky a bylo by nutno vybudovat nový 
vjezd k vodárně, nebo minimálně rozšíření stávajícího vjezdu na ul. Kojetínská (silnice ii/436) 
– nutný souhlas DI PČR a vlastníka pozemku. PSP Technické služby a.s. jsou také vlastníky 
oplocení areálu včetně brány. S ohledem na nesouhlasné stanovisko  k převodu pozemku je 
předpoklad, že jako vlastník budovy vodárny a vlastník oplocení nedají souhlas se zřízením 
nového vjezdu a odstranění oplocení.

Komise pro záměry

Komise pro záměry na 36. zasedání konaném dne 15.1.2014 doporučila Radě města Přerova 
schválit záměr úplatného převodu požadované části pozemku za podmínky, že správce 
komunikace PSP Technické služby a.s. budou souhlasit se zřízením věcného břemene -
služebnosti přístupu a příjezdu na převáděné části pozemku - viz důvodová zpráva. 

Rada města Přerova

Rada města Přerova na 85. schůzi konané dne 12.2.2014 schválila záměr statutárního města 
Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 6050/1, v k.ú. Přerov. Záměr byl zveřejněn na 
úřední desce Magistrátu města Přerova v době od 14.2 do 3.3.2014. Rada města Přerova 
projednala záležitost úplatného převodu dle návrhu usnesení na 92. schůzi konané dne 
4.6.2014. O výsledku jednání Rady města Přerova  bude Zastupitelstvo města Přerova 
informováno ústně předkladatelem na zasedání.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 6050/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 31.937 m2, v k.ú. 
Přerov se nachází v bývalém areálu Přerovských strojíren na ul. Kojetínská. Pozemek tvoří 
místní a účelové komunikace k jednotlivým budovám a pozemkům v majetku fyzických a 
právnických osob v areálu. Pozemek je na základě kupní smlouvy z roku 2000 ve vlastnictví 
statutárního města Přerova.
Pan J*** M*** je jednatelem Euros Moravia spol. s r.o., se sídlem Kojetínská 55, Přerov a 
požádal statutární město Přerov o převod části pozemku p.č. 6050/1- s účelovou komunikací -
navazující na pozemky ve vlastnictví společnosti Euros Moravia spol. s r.o. směrem ke 
komunikaci na ul. Kojetínská. Uvedená komunikace je využívána pro přístup a příjezd k 
budově vodárny a pozemku pod touto budovou a železniční vlečce a pozemku pod touto 
vlečkou. Vlastníkem těchto nemovitostí je PSP Technické služby a.s. Pan M*** hodlá 
požadovanou část pozemku odkoupit jako fyzická osoba pro účely podnikání - zřízení 
samostatného vjezdu do firmy.
Odbor správy majetku požádal PSP Technické služby a.s., jako správce komunikace a 
vlastníka vedlejších nemovitostí o vyjádření k převodu předmětné části pozemku 6050/1 v 



k.ú. Přerov. Dne 4.11.2013 a 30.1.2014 bylo doručeno vyjádření, ve kterých nesouhlasí s 
převodem a ani se zřízením práva služebnosti za účelem příjezdu a přístupu. Mimo jiné 
poukazuje na znění odst. VIII, body 1,2,3, kupní smlouvy z roku 2000, kterou byly převedeny 
komunikace v areálu bývalých Přerovských strojíren do majetku města Přerova. Ve smlouvě 
se mimo jiné město Přerov zavázalo, že jako vlastník pozemků, které jsou komunikacemi 
vnitrozávodními nebo vnějšími, umožní jejich užívání vlastníků a uživatelům všech objektů v 
průmyslovém areálu tak, aby byl zajištěn výkon jejich vlastnického a užívacího práva, toto 
ustanovení ovšem nebrání převodu části daného pozemku do vlastnictví třetí osoby.
Koordinační skupina na základě vyjádření PSP Technické služby a.s. převod pozemku 
nedoporučila, neboť převodem části pozemku p.č. 6050/1 by došlo k zamezení přístupu k 
pozemku železniční vlečky a bylo by nutno vybudovat nový vjezd k vodárně, nebo rozšíření 
stávajícího vjezdu na ul. Kojetínská (silnice II/436), za předpokladu souhlasu Dopravního 
inspektorátu Policie ČR a vlastníka pozemku PSP Technické služby a.s., která je taktéž 
vlastníkem oplocení areálu včetně brány. S ohledem na nesouhlasné stanovisko k převodu 
části pozemku p.č. 6050/1 je předpoklad, že PSP Technické služby a.s., jako vlastník budovy 
vodárny, oplocení a vlečky, nedá souhlas ke zřízení nového vjezdu a odstranění oplocení. Na 
pozemku p.č. 6050/1 vázne věcné břemeno zřizování a provozování vedení parovodu.
Komise pro záměry na 36. zasedání dne 15.1.2014 projednala žádost a doporučila Radě města 
Přerova schválit záměr úplatného převodu části pozemku za podmínky, že PSP Technické 
služby a.s. bude souhlasit se zřízením věcného břemene - služebnosti přístupu a příjezdu na 
této části pozemku. Rada města Přerova na 85. schůzi dne 12.2.2014 záměr úplatného 
převodu předmětné části pozemku schválila. Tento záměr byl zveřejněn na úřední desce ve 
lhůtě od 14.2.2014 do 28.2.2014. 
Pan M***byl seznámen s výsledkem jednání Komise pro záměry a Rady města Přerova a 
podmínkou schválení převodu pozemku. Pan M*** následně předložil Dohodu o záměru 
koupě pozemku a zřízení věcného břemene uzavřenou dne 1.4.2014 mezi ním a s PSP 
Technické služby a.s., kde PSP Technické služby a.s. prohlašují, že nemají námitek k převodu 
předmětné části pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov za těchto podmínek:
• na převáděné části p. M*** zřídí ve prospěch PSP Technické služby a.s. věcné břemeno -
služebnost přístupu a příjezdu a vedení podzemních rozvodů elektřiny, užitkové vody
• p. M***zabezpečí uzavřenost areálu bývalých Přerovských strojíren
• p. M*** v případě průjezdu nákladních automobilů zabezpečí potrubí na užitkovou vodu 
procházející pozemkem proti mechanickému poškození.
Pan M*** následně doložil Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene -
služebnosti uzavřenou dne 12.5.2014 mezi ním, jako budoucím povinným a společnosti PSP 
Technické služby a.s., jako budoucím oprávněným, kterou se p. M*** zavazuje, že na 
odkoupené části pozemku zřídí věcné břemeno - služebnost přístupu a příjezdu ve prospěch 
PSP Technické služby a.s.. Zřízení věcného břemene bude tedy řešeno samostatně mezi 
novým vlastníkem - p. M*** a společnosti PSP Technické služby a.s. 

Tím byla splněna podmínka převodu pozemku a bylo možno zadat vyhotovení geometrického 
plánu a znaleckého posudku. Geometrickým plánem č. 5959-78/2014 byla z pozemku p.č. 

6050/1 oddělena část označená novým p.č. 6050/266 o výměře 692 m2, která je předmětem 
převodu. Byl objednán znalecký posudek pro určení kupní ceny. Dle tohoto znaleckého 
posudku zpracovaného znalcem S*** S*** činí cena administrativní 227.930,- Kč, t.j. 329,38 

Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá 228.360,- Kč, t.j. 330,- Kč/m2. P. M*** byl seznámen 
se znaleckým posudkem a souhlasil s cenou ve výši ceny obvyklé - t.j. 228.360,- Kč a s 
úhradou nákladů spojených s převodem pozemku.



Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod pozemku s 
komunikací v bývalém areálu Přerovských strojíren v Kojetínské ulici pro zřízení nové 
samostatného vjezdu do areálu fy Euros Moravia spol. s r.o.


