
Pořadové číslo: 3/3.3.1

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
MARIE DOUŠKOVÁ, referent oddělení majetkoprávního

Název materiálu:

Převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1109/1  
v k.ú. Dluhonice.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 1109/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 

5431 m2 v k.ú. Dluhonice, z vlastnictví společnosti ČEZ Korporátní služby s.r.o, 28. 
října 3123/152, Moravská Ostrava, IČ: 26206803, do vlastnictví statutárního města 

Přerov, za kupní cenu 27 155,- Kč, (tj. 5,- Kč/m2).

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

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2015

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Koordinační skupina

Koordinační skupina sdělila, že s  ohledem na plánované  funkční využití  dle ÚPD Přerov -
biokoridor  nadregionálního významu by bylo vhodné, aby pozemek byl převeden  do 
vlastnictví statutárního města Přerov.



Rada města Přerova

Rada města Přerova na  své 101. schůzi dne 23.10.2014 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova  schválit úplatný převod dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 1109/1 se nachází v katastrální území Dluhonice, mezi řekou Bečvou a drážním 
tělesem, u rozvodny ČEZ.
Na statutární město Přerov zaslala společnost ČEZ Korporátní služby s.r.o, nabídku převodu 
tohoto pozemku a to z důvodu, že pro společnost ČEZ se jedná o nepotřebný pozemek. Na 
pozemku je zřízeno věcné břemeno, umístění a provoz elektrorozvodného zařízení pro 
společnost ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8 Děčin IV Podmolky, (rozvod od trafostanice).
Žádost byla předložena pracovní skupině pro koordinaci, která na základě vyjádření oddělení 
ochrany životního prostředí a památkové péče sdělila, že s ohledem na plánované funkční 
využití, (biokoridor nadregionálního významu) by bylo vhodné, aby pozemek byl převeden do 
vlastnictví statutárního města Přerova. „Předmětná plocha je dle platné ÚPD součástí 
biokoridoru nadregionálního významu a současně významným krajinným prvkem. Cílem a 
snahou orgánů ochrany přírody všech stupňů je zachování stávajících a obnova přirozených a 
přírodě blízkých rostlinných i živočišných společenstev a minimalizace vlivu všech zásahů 
toto ohrožujících. Vymezení a hodnocení nadregionálního koridoru je v kompetenci MŽP ČR. 
Ke všem zásahům do významného krajinného prvku vydává závazná stanoviska MMPr. Bylo 
by vhodné, aby uvedený pozemek byl převeden do vlastnictví statutárního města Přerova". 
Koordinační skupina se ztotožňuje s vyjádřením RNDr. Ehla - oddělení ochrany ŽP a 
památkové péče.
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal společnost ČEZ Korporátní služby o 
sdělení, zda uvedený pozemek převede do vlastnictví statutárního města Přerov bezúplatně.
Dne 8.10.2014 pracovník společnosti sdělil, že společnost převede pozemek do vlastnictví 
statutárního města Přerov za cenu tržní stanovenou ve znaleckém posudku č. 330/196-4/2014 

znalce Ing. Ivany Zounarové, která činí 5,- Kč/m2, tj. 27 155, Kč.

Důvodem předložení a projednání této dispozice v orgánech obce je nabídka společnosti 
ČEZ Korporátní služby, s.r.o, na převod pozemku p.č. 1109/1, ostatní plocha, jiná 
plocha v k.ú. Dluhonice, jehož funkční využití dle Územně plánovací dokumentace je 
biokoridor nadregionálního významu.


