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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 26.1.2015

Předloha pro 3. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 2. 2. 2015

Předkladatel: PAVEL KOŠUTEK, 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, pozemků  p.č. 
st. 369, p.č. 3323, oba v k.ú. Velké Karlovice.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova do 
vlastnictví ***750 02 Přerov 

- pozemek p.č. st. 369, zast. plocha a nádvoří, o výměře 352 m2, v k.ú. Velké 
Karlovice, za 

cenu stanovenou dohodou ve výši 25.000,-Kč, tj. 71,022 Kč/m2.

- pozemek p.č. 3323, ost. plocha, o výměře 13365 m2, v k.ú. Velké Karlovice, za 
cenu stanovenou dohodou 

ve výši 84.000,- Kč (pozemek 66.000,- Kč, tj. 4,938 Kč/m2, trvalé porosty na 
pozemku p.č. 3323 
18.000,- Kč).

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.4.2015

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání k 
jeho uzavření a podpisu dle bodu 1. návrhu usnesení a podpisu návrhu na vklad práva 
do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.



Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit úplatný převod dle návrhu 
usnesení. Pozemek je pro statutární město Přerov vzhledem k jeho poloze a charakteru 
nepotřebný. Údržba pozemku není ze strany statutárního města prováděna z důvodu  
neúměrnosti nákladů v porovnání s jeho využitím. Dle ceníku údržby městské zeleně v 
Přerově  je v případě sečení vysoké luční trávy ve svahovitém terénu stanovena sazba 2,80,-
Kč/m2. Při výměře 13.365 m2, by částka činila celkem 74.844,- Kč, při minimálně dvou 
sečích v roce. V ceně není započtena doprava techniky na místo ( 2 seče =340 km).

Koordinační skupina

Koordinační skupina žádost projednala dne 15.11.2013 a vyslovila souhlas s převodem. 

Komise pro záměry

Komise pro záměry žádost projednala na zasedání dne 18.12.2013 a doporučila Radě města 
Přerova  schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  pozemků p.č. st. 369, 
zast. plocha a nádvoří, o výměře 352 m2,  p.č. 3323, ost. plocha, o výměře 13.365 m2, oba v 
k.ú. Velké Karlovice.

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své  schůzi dne 8.1.2014 schválila záměr statutárního města Přerova –
úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - úplatný převod 
pozemků p.č. st. 369, zast. plocha a nádvoří, o výměře 352 m2, p.č. 3323, ost. plocha, o 
výměře 13365 m2, oba v k.ú. Velké Karlovice. Záměr převodu byl zveřejněn na úřední desce 
Magistrátu města Přerova  v době od 10.1. do 24.1.2014. Vzhledem k tomu, že od sejmutí 
zveřejněného záměru převodu předmětných pozemků uplynula lhůta delší jak 6 měsíců, byl 
záměr převodu, v souladu s "Metodickým doporučením k činnosti územních samosprávných 
celků" vydaným Odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, 
zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova opětovně v době od 8.12. do 23.12.2014. 

Rada města Přerova na své 90. schůzi dne 30.4.2014 schválila převod pozemků ve variantě I. 
návrhu usnesení - viz. důvodová zpráva. 

Rada města Přerova na své 100. schůzi dne  30.9.2014 na základě  nových skutečností 
uvedených žadatelem ve věci převodu pozemků zrušila své původní usnesení ze dne 
30.4.2014 – viz. důvodová zpráva - varianta II. a doporučila Zastupitelstvu města Přerova  
schválit převod dle návrhu usnesení.

Rada města Přerova na své 90. schůzi dne 30.4.2014 schválila uzavření dohody o úhradě za 
bezesmluvní užívání  pozemku p.č.  st. 369, zast. plocha a nádvoří, o výměře 352 m2, v k.ú. 
Velké Karlovice, za období od 4.10.2013 do data nabytí právní  moci vkladu vlastnického 
práva do katastru nemovitostí - kupní smlouvy na  pozemek p.č. st. 369, zast. plocha a 
nádvoří, v k.ú. Velké Karlovice, mezi statutárním městem Přerovem jako vlastníkem 
pozemku a  uživatelem pozemku Ing. Petrem Ludíkem, bytem tř. 17. Listopadu 18, 750 02  
Přerov. Úhrada za užívání bude činit 8.800,- Kč/rok, tj. 25,- Kč m2/rok. Dohoda o 
bezesmluvním  užívání pozemku je součástí kupní smlouvy.



Důvodová zpráva:

Pozemky se nachází ve Velkých Karlovicích v části Miloňov na okraji lesa. Ing. P*** L*** 
bytem 17. ***, Přerov, požádal statutární město Přerov o převod pozemků p.č. st. 369, zast. 

plocha a nádvoří, o výměře 352 m2, p.č. 3323, ost. plocha, o výměře 13.365 m2, oba v k.ú. 
Velké Karlovice. Jedná se o pozemky, které v říjnu 2013 přešly do vlastnictví statutárního 
města Přerova na základě darovací smlouvy z vlastnictví Sportovního klubu Přerov. Stavbu na 
pozemku p.č. st. 369 v k.ú. Velké Karlovice, nabylo do majetku statutární město Přerov před 
10 lety od Sportovního klubu Přerov. Následně se Ing. L*** před 10 lety na základě 
výběrového řízení stal vlastníkem stavby na pozemku p.č. st. 369 a hodlá pozemek pod 
stavbou a pozemek p.č. 3323 nabýt do svého vlastnictví.
Na pozemek pod stavbou p.č. st. 369 a pozemek p.č. 3323 byla uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí darovací, na základě které statutární město Přerov po uplynutí 10 leté lhůty nabylo 
výše uvedené nemovitosti do vlastnictví od Sportovního klubu Přerov. 
Dřívější převod nebyl možný, neboť dle ustanovení § 15, ost. 4 zák. č. 290/2002 Sb., platného 
v době uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, nemovité věci, které přecházejí do 
vlastnictví nabyvatele (SK Přerov od ČR), musí být po dobu 10 let ode dne jejich nabytí 
užívány pouze k účelu, ke kterému byly užívány ke dni přechodu vlastnictví. Stanou-li se před 
uplynutím této doby pro nabyvatele pro tento účel nepotřebnými, musí být přednostně 
nabídnuty bezúplatně do vlastnictví státu. Pokud stát nepřijme písemnou nabídku nabyvatele 
ve lhůtě dvou měsíců od jejího doručení, naloží nabyvatel s těmito věcmi bez omezujících 
podmínek. Užívání výše uvedených pozemků nebylo mezi Sportovním klubem Přerov, jako 
vlastníkem a Ing. L***, jako uživatelem právně ošetřeno. 
Ing. L*** byl informován o ceně pozemků na základě vypracovaného znaleckého posudku. 

- pozemek p.č. st. 369, zast. plocha a nádvoří, o výměře 352 m2, v k.ú. Velké Karlovice, za 

cenu v čase a místě obvyklou ve výši 52.890,-Kč, tj. 150,- Kč/m2.

- pozemek p.č. 3323, ost. plocha, o výměře 13365 m2, v k.ú. Velké Karlovice, za cenu v čase 

a místě obvyklou ve výši 169.970,- Kč (pozemek 133.650,- Kč, tj. 10 ,- Kč/m2, trvalé 
porosty na pozemku p.č. 3323 ve výši 36.320,- Kč). 

Ve svém vyjádření žádá opětovně o snížení cen, což doplňuje svým zdůvodněním. 

Pozemek p.č. st. 369, zast. plocha a nádvoří, na kterém je postavena stavba a přístavba je 
celoročně podmáčen stékající vodou z pramene na kopci nad chalupou, kdy těžbou dřeva 
těžební společností došlo k přesměrování toku pramene. Vlivem toho došlo k sesuvu 
přístavby a praskání základů hlavní stavby. Vzhledem k této skutečnosti Ing. L*** před 
dvěma lety provedl na vlastní náklady alespoň částečné odvodnění za přístavbou (viz. 
příloha), ovšem je nutný další postup s odvedením vody. Z tohoto důvodu nabízí kupní cenu 
za pozemek p.č. st. 369 ve výši 25.000,-Kč. 

Pozemek p.č. 3323 je z 1/7 tvořen bažinou a podmáčenou půdou, dále svažitou půdou 



nevhodnou k jakékoli zemědělské a jiné činnosti, parcela je součástí rozsáhlého chráněného 
území Beskydy. Dle pamětníka – otce pana Ing. L*** byl na pozemku taktéž dlouhodobě 
ukládán odpad v kopaných jámách (cca 3x2x2m), který nyní vystupuje na povrch. Je možné 
se setkat s rozbitými lahvemi, konzervami, stavební sutí, či kusy azbestu (situace viz. příloha). 
Azbest je zařazen mezi nebezpečné chemické látky a při nakládání s ním je nutno postupovat 
dle zákona č. 185/2001 Sb, o odpadech a vyhlášky 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s 
odpady. Jámy se nachází ve čtyřech lokalitách (viz. příloha), ale jejich původní počet nelze 
jednoznačně určit ( pravděpodobně 12). Jámy byly zahrnuty zeminou a je na nich hustý 
různorodý porost. Na pozemku kromě elektrické přípojky nejsou žádné inženýrské sítě a k 
pozemku nevede plnohodnotná obslužná komunikace. 
Pozemek leží již několik let ladem a není vlastníkem udržován. Travní porost dosahující 
výšky 1,5 metru, není výjimkou. Tráva je nesekána cca 12 let. Přes pozemek jezdí těžká 
kolová lesní technika a stahuje dřevo z přilehlého lesa, touto činností způsobila zničení 
příjezdové komunikace, vyjetí kolejí na louce, přes kterou je těžba vedena. Těžba probíhá 
každý rok. V minulosti těžba probíhala i přímo na pozemku, který nyní patří statutárnímu 
městu Přerovu. Byla na něm bez souhlasu vlastníka vytvořena další příjezdová cesta ke 
stahování dřeva. Střecha chalupy, hospodářské části a studánky, nebyla nikdy z jiné krytiny, 
než je pálená taška, která byla na obytné budově vyměněna cca v roce 1971 za plechovou 
krytinu (viz. příloha). Z toho vyplývá, že azbest uložený na pozemku nepochází ze střešní 
krytiny chalupy. Na základě výše uvedených informací nabízená kupní cena pozemku p.č. 
3323 činí 66.000,- Kč.
Trvalé porosty jsou tvořeny převážně nálety, ovocnými stromy ve velmi špatném stavu a 
listnatými stromy, které ohrožují lidi padajícími uschlými větvemi. Nabízená kupní cena za 
trvalé porosty na pozemku p.č. 3323 činí 18.000,- Kč.

Celkem za pozemky p.č. st. 369, p.č. 3323 a porosty na p.č. 3323 je nabízena kupní cena 
Ing. Ludíkem ve výši 109.000,- Kč. 

Rozdíl mezi cenou v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem a cenou 
navrhovanou Ing. Ludíkem činí 113.860,- Kč.
Výše uvedené skutečnosti byly ověřeny na místě samém dne 13.9.2014 za přítomnosti 
pracovníka Odboru správy majetku a komunálních služeb, vlastníka stavby na pozemku p.č. 
st. 369 Ing. L*** a jeho otce (viz. fotopřílohy). Jedna z jam byla pro potřeby 
fotodokumentace povrchově odkryta. Následně byly ze strany Odboru správy majetku a 
komunálních služeb zjišťovány náklady na likvidaci nebezpečného odpadu u dvou firem, 
které se likvidací zabývají – SITA CZ , a.s. Praha a Perena Liberec s.r.o., které provozují 
skládky nebezpečného odpadu na celém území ČR. Nabídková cena za uložení nebezpečného 
odpadu za 1 tunu činí 2.300,- Kč včetně DPH. Dále je třeba zakalkulovat do ceny vytěžení 
odpadu. Za stávajícího stavu však nelze s absolutní přesností určit v jakém rozsahu, a v 
kterých lokalitách je nebezpečný odpad uložen. Bylo by třeba vytěžit všechny lokality 

(pravděpodobně 12 jam x cca 12 m3). Z výše uvedeného vyplývá, že náklady na likvidaci 
odpadu včetně nebezpečného odpadu by byly zřejmě vyšší než Ing. L*** navrhované snížení 
kupní ceny.

Ve znaleckém posudku na stanovení ceny v čase a místě obvyklé nebyla zohledněna cena 
pozemků vzhledem k existenci nebezpečného odpadu na nich – znalec o jeho existenci pod 
povrchem nevěděl. Dle následné konzultace se znalcem Ing. Hosem nám bylo sděleno, že by 
nebyl schopen vyhotovit takový znalecký posudek vzhledem k nejasnému rozsahu skládek 
odpadu a musel by v tomto případě kontaktovat odbornou firmu k určení rozsahu skládek a 
jejich obsahu. Doporučil obrátit se na firmu, která se skládkováním nebezpečného odpadu 



zabývá. To by však vyžadovalo obdobný postup jako při klasickém vytěžení odpadu.

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je dořešení 
převodu pozemků p.č. st. 369, p.č. 3323, oba v k.ú. Velké Karlovice.


