
Pořadové číslo: 24/3.2.3.

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
MARCELA POLÁKOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 
586 a části pozemku p.č. 520/3 oba v k.ú. Předmostí

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 586, ostatní plocha, o výměře 54 m2 v k.ú. 
Předmostí a části pozemku p.č. 520/3, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1120-

63/2013 část označená novým p.č. 520/4 o výměře 4 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti PD Přerov s.r.o., se sídlem Přerov, 

Dluhonská 43, IČ: 60777095, za kupní cenu ve výši 29.000,- Kč, t.j. 500,- Kč/m2 - cena v 
místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Koordinační skupina

Koordinační skupina na 20. jednání sdělila, že nemá námitky k převodu pozemků v majetku 
města, které se nacházejí v areálu stavebnin.

Rada města Přerova



Rada města Přerova na 91. schůzi konané dne 14.5.2014 schválila záměr statutárního města 
Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 586 a části pozemku p.č. 520/3 oba v k.ú. Předmostí.  
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.

Odbor správy majetku

Odbor správy majetku doporučuje schválit úplatný převod pozemků. Převodem dojde k 
majetkoprávnímu vypořádání vztahu k užívaným pozemkům.

Důvodová zpráva:

Pozemky p.č. 586, ostatní plocha, o celkové výměře 54 m2 a pozemek p.č. 520/3, ostatní 

plocha, o celkové výměře 18 m2 oba v k.ú. Předmostí se nachází na ulici Žernava v místní 
části Předmostí. Pozemek p.č. 586 a část pozemku p.č. 520/3 oba v k.ú. Předmostí se nachází 
v oploceném areálu stavebnin, zbývající část pozemku p.č. 520/3 tvoří veřejné prostranství. 
Pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova.
Při realizaci oplocení areálu stavebnin na ul. Žernava před cca 30 lety tehdejším 
provozovatelem se součástí areálu staly pozemky nyní ve vlastnictví PMS Přerov a.s. a 
statutárního města Přerova. Bylo zaměřeno oplocení areálu a způsob dělení pozemků byl 
konzultován s odborem koncepce a odborem správy majetku města. Pozemky podél 
komunikace ulice Žernava jsou dle územního plánu v plochách veřejných prostranství, kdy na 
těchto pozemcích je zapsáno předkupní právo pro statutární město Přerov. Dle vyjádření 
odboru koncepce z dnes známých rozvojových záměrů města nejsou pozemky uvnitř areálu 
stavebnin potřebné pro město a je možno je odprodat. Byla zpracována předloha pro zasedání 
Rady města Přerova a Zastupitelstva města Přerova ve věci využití předkupního práva k 
částem pozemků v areálu stavebnin - p.č. 216/24 a p.č. 238/16 oba v k.ú. Předmostí tak, aby 
mohly být převedeny z vlastnictví PMS Přerov a.s. Zastupitelstvo města Přerova na 22. 
zasedání rozhodlo, že nevyužije předkupní právo k těmto pozemkům nacházejícím se v areálu 
stavebnin.
Předmětem této předlohy je dořešení užívání pozemků ve vlastnictví statutárního města 
Přerova - p.č. 586, části pozemku p.č. 520/3 a části pozemku p.č. 30/1 v k.ú. Předmostí. 
Vlastník areálu stavebnin - společnost FKK spol. s r.o., se sídlem Přerov, Dluhonská 43, IČ: 
60777095 - požádal o odprodej pozemku p.č. 586 a části pozemku p.č. 520/3 - dle geom. 
plánu č. 1120-63/2013 označené novým p.č. 520/4. Odbor správy majetku města zjistil, že 
oplocení areálu zasahuje i do pozemku p.č. 30/1 v k.ú. Předmostí v majetku města. Po jednání 
se zástupcem společnosti FKK spol. s r.o. bylo toto oplocení odstraněno a posunuto na hranici 
pozemku p.č. 239/4. V průběhu vyřizování žádosti došlo k prodeji podniku, změně názvu 
společnosti FKK spol. s r.o. a změně jednatele - nový název společnosti PD Přerov s.r.o., se 
sídlem Přerov, Dluhonská 43, IČ: 60777095. 
Po schválení záměru převodu pozemků na 91. schůzi Rady města Přerova dne 14.5.2014 byl 
tento záměr zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 15.5.2014 do 29.5.2014. Byl objednán 
znalecký posudek pro určení kupní ceny. Dle tohoto znaleckého posudku zpracovaného 

znalcem S*** S*** činí cena administrativní 22.700,- Kč, t.j. 391,38 Kč/m2 a cena v místě a 

čase obvyklá 29.000,- Kč, t.j. 500,- Kč/m2. Zástupce společnosti PD Přerov byl seznámen se 



znaleckým posudkem a souhlasil s cenou ve výši ceny obvyklé - t.j. 29.000,- Kč a s úhradou 
nákladů spojených s převodem pozemku.
Protože pozemek je užíván bez právního důvodu byl Radě města Přerova na 92. schůzi dne 
4.6.2014 předložen návrh na uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 

586 o výměře 54 m2, části pozemku p.č. 520/3 o výměře 4 m2 oba v k.ú. Předmostí ve výši 

250,- Kč/m2/rok (v souladu s Vnitřním předpisem 7/09) a to za období od 4.11.2011 do data 
právních účinků vkladu práva, dle kupní smlouvy uzavřené dle návrhu usnesení, do katastru 

nemovitostí a za užívání části pozemku p.č. 30/1 o výměře 150 m2 v k.ú. Předmostí ve výši 

250,- Kč/m2/rok, a to za období od 4.11.2011 do 31.1.2014 (do doby odstranění oplocení). 
Dohoda o úhradě za bezesmluvní užívání bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov 
(jako vlastníkem pozemků) a společností PD Přerov s.r.o., se sídlem Přerov, Dluhonská 43, 
IČ: 60777095 (jako uživatelem pozemků).
Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod pozemků v 
areálu stavebnin na ul. Žernava v místní části Předmostí vlastníku tohoto areálu.


