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Název materiálu:

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova pozemků p.č. 
2174/2, p.č. 2174/18, p.č. 2175/12, p.č. 2176/3, p.č. 2476/29, p.č. 2176/32, p.č. 2176/36  a  
id. 2/36 pozemku p.č. 2174/19 vše v k.ú. Bochoř.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

I schvaluje úplatný převod nemovitých věcí pozemku p.č. 2174/2, orná půda, o výměře 

268 m2, p.č. 2174/18, ostatní plocha, o výměře 9 m2, p.č. 2175/12, orná půda, o 

výměře 461 m2, p.č.2176/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 573 m2, 

p.č. 2176/29, orná půda, o výměře 2365 m2, p.č. 2176/32, orná půda, o výměře 111 

m2, p.č. 2176/36, orná půda, o výměře 44 m2, vše v k.ú. Bochoř, z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem 
Praha 4, Na Pankráci 546/56, za dohodnutou kupní cenu 606 328,50 Kč, tj. 

158,27Kč/m2.

II schvaluje úplatný převod nemovitých věcí id. 2/36 pozemku p.č. 2174/19, ostatní 

plocha, jiná plocha, o výměře 73 m2 v k.ú. Bochoř, z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 

546/56, za dohodnutou kupní cenu 681,-Kč, (tj. 168,-Kč/m2).

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města

Rada města Přerova  na své 6. schůzi dne 18.12.2014 usnesením č. 115/6/6/2014 schválila 
záměr statutárního města Přerova dle návrhu usnesení.



Rada města Přerova na své schůzi dne 15.1.2015 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
schválit  úplatný převod dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemky uvedené v návrhu usnesení se nachází v k.ú. Bochoř severozápadně od Přerova, 
před křížením navržené trasy dálnice se stávající komunikací I/55 ( Kokory-Přerov).
Společnost HBH Projekt spol.s.r.o. Kabelíkova 216/5, Brno v zastoupení investora, kterým je 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno požádala o převod pozemku p.č. 2174/2, p.č. 
2174/18, p.č. 2175/12, p.č. 2176/3, p.č. 2476/29, p.č. 2176/32, p.č. 2176/36 a id. 2/36 
pozemku p.č. 2174/19 vše v k.ú. Bochoř, které jsou potřebné pro výstavbu dálnice D1, stavba 
Říkovice-Přerov. Pro tuto stavbu bylo dne 3.3.2006, pod č.j. SÚ3229/2005-Kl, vydáno 
územní rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 12.8.2006, kde o předmětném záměru byli 
vlastníci informováni v rámci územního řízení. Nová trasa stavby dálnice navazuje na 
předchozí úsek dálnice, který je součástí stavby 0135 Kroměříž -Říkovice. 
Společnost HBH Projekt spol. s.r.o., v souladu s resortním předpisem ministerstva dopravy 
při urychleném uzavření kupní smlouvy navrhuje oproti ceně obvyklé ( která činí 115 581,-
Kč), stanovené ve znaleckém posudku platném ode dne 1.10.2014 (č. 986 vyhotovené 
znaleckým ústavem - gdg services, s.r.o, Opava), u některých pozemků navýšení kupní ceny 
ve prospěch statutárního města Přerova ( tj. 606 328,- Kč). V této ceně je promítnut § 3 
odst.1. zákona č. 416/2009 Sb., podle kterého lze kupní cenu nemovitostí, jež jsou předmětem 
ocenění při urychleném uzavření smlouvy zohlednit, a to ve znění směrnice Ministerstva 
dopravy č. V-2/2014.
Dne 1.9.2014 byla na pozemky p.č. 2174/2, p.č. 2175/12, p.č. 2176/29, p.č. 2176/32, p.č. 
2176/36, vše orná půda v k.ú. Bochoř uzavřena pachtovní smlouva se společností SALIX 
MORAVA. O této skutečnosti byla společnost HBH Projekt.s.r.o. informována soudním 
znalcem v souvislosti s oceněním.
V případě, že bude oboustranně podepsána kupní smlouva o převodu předmětných pozemků 
bude statutární město Přerov o této skutečnosti informovat pachtýře (společnost SALIX 
Morava). 
Záměr statutárního města Přerov převést pozemky uvedené v návrhu usnesení byl zveřejněn 
na úřední desce Magistrátu města Přerova od 22.12.2014 do 5.1. 2015.

Důvodem předložení a projednání této dispozice v orgánech obce je dořešení právního 
vztahu k pozemkům dotčených povolenou stavbou dálnice Přerov - Říkovice.


