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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 5.9.2014

Předloha pro 25. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 9. 
2014

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

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

Název materiálu:

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova- části pozemku 
p.č. 6714/1 v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 6714/1, ost. plocha, o výměře cca 400 m2, v k.ú. Přerov, do majetku CMN 
s.r.o., Lipnická 538, 750 02 Přerov, IČ 61943975, za cenu v čase a místě obvyklou, 
navýšenou o příslušnou sazbu DPH. Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva bude uzavřena po výstavbě vjezdu do 90 
dnů ode dne doručení geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem a 
znaleckého posudku pro stanovení ceny v místě a čase obvyklé. Veškeré náklady spojené s 
převodem hradí kupující. Předmětem této smlouvy je ujednání, kterým statutární město 
Přerov udílí souhlas s umístěním a provedením stavby samostatného vjezdu do areálu 
Renault na Lipnické ul. 5368,750 02 Přerov, na pozemku p.č. 6714/1 v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb



Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit  úplatný převod i udělení 
souhlasu s umístěním a provedením stavby.

Koordinační skupina

Koordinační skupina žádost projednala dne 30.4.2014 a 16.5.2014 s tím, že na základě 
doloženého rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního 
hospodářství, kterým bylo povoleno připojení na k silnici I/47 v Přerově, nemá k převodu 
pozemku dotčeného vjezdem námitek. 

Komise pro záměry

Komise pro záměry na 41. zasedání dne 21.5.2014 doporučila Radě města Přerova schválit 
záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku dotčeného vjezdem.

Rada města Přerova

Rada města Přerova  na své schůzi dne 4.6.2014 schválila záměr Statutárního města Přerova -  
úplatný převod části pozemku p.č. 6714/1 v k.ú. Přerov, o výměře cca 400 m2. Záměr 
úplatného převodu byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova v době od 6.6. do 
23.6.2014. Rada města Přerova na své schůzi dne 9.7.2014 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 6714/1 v k.ú. Přerov

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 6714/1, ostatní plocha, o celkové výměře 14.319 m2, v k.ú. Přerov tvoří těleso 
komunikace silnice I/47 Přerov - Lipník a přilehlé plochy. Uvedený pozemek je ve vlastnictví 
statutárního města Přerova.
Společnost CMN s.r.o., se sídlem Přerov, Lipnická 538 provozuje autosalon a autoservis 
RENAULT na ulici Lipnická a má záměr vybudovat do tohoto areálu samostatný vjezd ze 
silnice I/47. Uvažovaným vjezdem bude dotčena část pozemku p.č. 6714/1 v k.ú. Přerov ve 
vlastnictví statutárního města Přerova a společnost CMN požádala o odprodej tohoto 
pozemku. Požadovaná část pozemku tvoří zatravněný svah.
Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je dořešení 
převodu pozemku pro realizaci příjezdového pruhu do areálu autosalonu a autoservisu 
RENAULT – připojení k silnici I/47 v ulici Lipnická.


