
Pořadové číslo: 25/3.2.14.

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
MARCELA POLÁKOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

1. Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku 
p.č. 30/7 v k.ú. Předmostí                                                                                                                                                 
2. Směna nemovitých věcí  -  části pozemku p.č. 30/7 za část pozemku p.č. 30/40  oba v 
k.ú. Předmostí 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 30/7, dle geometrického plánu č. 1133-

68/2014 označené novým p.č. 30/51, o výměře 70 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Teplo Přerov a.s., se sídlem 

Přerov, Blahoslavova 7, IČ: 25391453, za kupní cenu 36.400,- Kč, t.j. 520,- Kč/m2 -
cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

2. schvaluje směnu nemovitých věcí - části pozemku p.č. 30/7, dle geometrického plánu 

č. 1133-68/2014 označené novým p.č. 30/52, o výměře 60 m2 v k.ú. Předmostí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 30/40, dle geometrického 

plánu č. 1133-68/2014 označené jako díl "a" o výměře 40 m2 v k.ú. Předmostí ve 
vlastnictví *** P*** W*** s doplatkem rozdílu cen pozemků ve výši 11.350,- Kč ve 
prospěch statutárního města Přerova.



Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Koordinační skupina:

Koordinační skupina nemá námitky k navrhovanému převodu a směně pozemků. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb.

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit převod a směnu v 
předloženém znění.

Rada města Přerova:

Rada města Přerova schválila záměry úplatného převodu pozemků a směny pozemků v 
rozsahu dle bodu 1. a 2. návrhu usnesení na své 96. schůzi dne 6.8.2014. Rada města Přerova 
projednala záležitost úplatného převodu pozemku dle bodu 1. návrhu usnesení  a směny 
pozemků dle bodu 2. návrhu usnesení na 98. schůzi dne 10.9.2014. O výsledku jednání Rady 
města Přerova bude Zastupitelstvo města Přerova informováno ústně předkladatelem na 
zasedání.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 30/7, ostatní plocha, o celkové výměře 50685 m2 v k.ú. Předmostí tvoří veřejné 
prostranství, chodníky a zeleň v okolí obytných domů na ulici Hranická a Teličkova v místní 
části Předmostí. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

Pozemek p.č. 30/40, ostatní plocha, o celkové výměře 2027 m2 v k.ú. Předmostí se nachází v 
sousedství stavby č.p. 491, tech. vyb., příslušné k části obce Přerov II.- Předmostí - objekt 
bývalé výtopny na ul. Teličkova v Předmostí. Budova prošla rekonstrukcí a je využívána jako 
Obchodně sportovní centrum LEON. Vlastníkem pozemku i budovy LEON CENTRA je pan 
***P***W***

Pan W*** požádal v r. 2012 o odprodej části pozemku p.č. 30/7 o výměře cca 350 m2, která 
sousedí s nemovitostmi v jeho vlastnictví, z důvodu rozšíření nabídky služeb návštěvníkům 
Obchodně sportovního centra LEON. 
Žádost byla projednána na 16. jednání koordinační skupiny dne 2.9.2011, která si vyžádala 
samostatné stanovisko odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení ochrany 
životního prostředí.
Oddělení ochrany životního prostředí ve vyjádření uvedlo, že požadovaná část pozemku je 
sadovnicky upravená - na pozemku se nachází 14 ks vzrostlých stromů (listnatých i 
jehličnatých). Stromy zde plní významnou estetickou a hygienickou funkci. Z uvedených 
důvodů nedoporučuje odprodej celé požadované části pozemku, případně je možné odprodat 

pouze část o výměře cca 150 m2 mezi Obchodně sportovním centrem LEON a chodníkem k 
řadovým garážím.
Osadní výbor Předmostí neměl námitky k odprodeji požadované části pozemku p.č. 30/7 o 

výměře cca 350 m2 za předpokladu, že bude v maximální míře zachována veřejná zeleň.
Vzhledem k tomu, že na požadované části pozemku se nachází stavba komínu ve vlastnictví 



společnosti Teplo Přerov a.s., bylo vyžádáno stanovisko této společnosti. Společnost Teplo 
Přerov a.s. uvedla, že v komínovém tělese je umístěna základová stanice veřejné mobilní sítě 
společnosti Vodafone Czech Republic a.s. Jako vlastník stavby komínu na předmětné části 
pozemku žádala společnost, v případě schválení převodu, o zajištění předkupního práva na 
pozemek pod stavbou komínu a zajištění přístupu ke komínu formou zřízení věcného 
břemene.
Odbor správy majetku a komunálních služeb s ohledem na skutečnost, že by bylo obtížně 
vymahatelné zachování zeleně na pozemku předložil k projednání na 18. zasedání Komise pro 
záměry dne 16.5.2012 ve dvou variantách - záměr úplatného převodu části pozemku o výměře 

350 m2 - v rozsahu dle žádosti a záměr úplatného převodu části pozemku o výměře 150 m2 -
části mezi chodníkem a obchodním centrem, na které se nachází zeleň v podobě trávníku a 
cca 2 ks stromů (v souladu s vyjádřením oddělení ochrany životního prostředí). Komise 
doporučila a následně Rada města Přerova na 43. schůzi konané dne 27.6.2012 schválila 

záměr převodu části pozemku o výměře cca 150 m2. 
Žadatel byl s výsledkem jednání Rady města Přerova seznámen a vyzván k vyjádření, zda za 
těchto podmínek má o převod části pozemku zájem. Po urgencích potvrdil žadatel zájem o 

převod části pozemku o výměře cca 150 m2. Společnost Teplo Přerov a.s. , jako vlastník 
komína bývalé výtopny, byla vyzvána k vyjádření k dělení pozemku za účelem převodu do 
vlastnictví p. W***. Následně společnost Teplo Přerov a.s. zaslala žádost o odprodej 
pozemku v okolí stávajícího komína bývalé výtopny v rozsahu cca 65 m2. Pan W*** byl s 
touto skutečností seznámen a vyzván k vyjádření, zda by měl zájem o odprodej pouze části 
pozemku - cca poloviny výměry původně schválené. Po několika urgencích žadatel sdělil, že 
přestože pro původně zamýšlený záměr nebude možno pozemek využít, jeho zájem o koupi 

části pozemku o výměře cca 70 m2 trvá.
Bylo tedy zadáno vyhotovení geometrického plánu. Při zpracovávání tohoto plánu bylo 
zjištěno, že při přestavbě budovy bývalé výtopny na obchodně sportovní centrum došlo k 
posunu chodníku blíže této budově a chodník se tak ocitl na části pozemku p.č. 30/40 v k.ú. 
Předmostí, který je ve vlastnictví pana W***. Geodet zpracoval návrh, že kterého vyplynulo, 

že výměra pozemku, který by byl převáděn do vlastnictví p. W*** je o několik m2 větší než 
výměra části pozemku p.č. 30/40 dotčená chodníkem. 
Protože uvedená část chodníku je součástí chodníkové trasy podél komunikace ulice 
Teličkova a je udržována Technickými službami města Přerova s.r.o., odbor správy majetku 
předložil na 18. jednání koordinační skupiny návrh směny části pozemku p.č. 30/7 o výměře 

cca 70 m2 v k.ú. Předmostí (ve vlastnictví města) za část pozemku p.č. 30/40 o výměře cca 60 

m2 v k.ú. Předmostí - dotčené chodníkem (ve vlastnictví p. W***. Koordinační skupina 
neměla k navrhované směně pozemků námitek.
Pan W*** byl s návrhem směny pozemků písemně seznámen a po několika urgencích sdělil, 
že se směnou pozemků souhlasí.

Na základě geometrického plánu vyhotoveného GEOKAM Přerov s.r.o. byly z pozemku p.č. 
30/7 v k.ú. Předmostí ve vlastnictví statutárního města Přerova odděleny části označené 
novými parcelními čísly:

• p.č. 30/51 o výměře 70 m2 - která by byla předmětem převodu do vlastnictví společnosti 
Teplo Přerov a.s.

• p.č. 30/52 o výměře 60 m2 - která by byla předmětem převodu do vlastnictví p. W***
a dále byla z pozemku p.č. 30/40 v k.ú. Předmostí ve vlastnictví p. W*** oddělena část 

označená jako díl "a" o výměře 40 m2 - která je dotčena stavbou chodníku a byla by 
předmětem převodu do vlastnictví statutárního města Přerova. 



Vzhledem k tomu, že od sejmutí zveřejněného záměru převodu části pozemku p.č. 30/7 v k.ú. 
Předmostí uplynula lhůta delší jak 6 měsíců, byl, v souladu s "Metodickým doporučením k 
činnosti územních samosprávných celků" vydaným Odborem dozoru a kontroly veřejné 
správy Ministerstva vnitra ČR, předložen Radě města Přerova ke schválení záměr převodu 
pozemků z majetku města opětovně. Záměry byly zveřejněny na úřední desce ve lhůtě od 
8.8.2014 do 22.8.2014.
Bylo zadáno vyhotovení znaleckého pozemku, kterým byly stanoveny ceny pozemků takto:
cena administrativní:

• část pozemku p.č. 30/7 označená novým p.č. 30/51 - 36.240,- Kč, t.j. 517,70 Kč/m2

• část pozemku p.č. 30/7 označená novým p.č. 30/52 včetně porostů - 32.010,- Kč, t.j. 533,50 

Kč/m2, (kdy cena porostů - 2 stromy činí 946,- Kč)

• část pozemku p.č. 30/40 označená jako díl "a" - 20.710,- Kč, t.j. 517,70 Kč/m2

cena v místě a čase obvyklá:

část pozemku p.č. 30/7 označená novým p.č. 30/51 - 36.400,- Kč, t.j. 520,- Kč/m2

část pozemku p.č. 30/7 označená novým p.č. 30/52 včetně porostů - 32.150,- Kč, t.j. 520,-

Kč/m2 (kdy cena porostů - 2 stromy činí 946,- Kč)

část pozemku p.č. 30/40 označená jako díl "a" - 20.800,- Kč, t.j. 517,70 Kč/m2

Kupní cena části pozemku p.č. 30/7 označené novým p.č. 30/51 v k.ú. Předmostí převáděné z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Teplo Přerov a.s. bude činit 
36.400,-Kč.
Rozdíl cen směňovaných částí pozemků s panem W***činí 11.350,- Kč ve prospěch 
statutárního města Přerova. Náklady spojené s převodem a směnou pozemků budou hrazeny 
rovným dílem.
Zastupitelstvu města Přerova je předkládán ke schválení úplatný převod pozemku v 
okolí komína bývalé výtopny na ulici Teličkova v Předmostí vlastníku tohoto komína 
společnosti Teplo Přerov a.s. a směna navazující části pozemku u budovy bývalé 
výtopny - nyní Obchodně sportovní centrum LEON za část pozemku dotčené 
chodníkem podél této budovy. 


