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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 29.4.2015

Předloha pro 6. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 11. 5. 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 -  částí  
pozemku p.č. 6050/1, ost. plocha v k.ú. Přerov, zřízení věcného břemene – služebnosti na 
pozemcích p.č. 6050/268, p.č. 6050/269, oba v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod částí pozemku p.č. 6050/1, ost. plocha, v k.ú. Přerov, 
geometrickým plánem č. 6081-166/2014 označených jako pozemky p.č. 6050/268, o 

výměře 64 m2 a p.č. 6050/269, o výměře 70 m2, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví DSP Přerov, spol. s r.o., se sídlem 
Kojetínská 51, 75152 Přerov, IČ 25823558, za kupní cenu v celkové výši 44.220,-

Kč, tj. 330,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. Kupující uhradí veškeré náklady 
spojené s převodem. Kupní smlouva bude uzavřena ve znění přílohy č. 4.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.7.2015

2. schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídajícího právu oprávněného 
z věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě dle § 1267 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, k tíži pozemků p.č. 6050/268 a p.č. 6050/269, oba v k.ú. Přerov, v 
rozsahu dle geometrického plánu č. 6081-166/2014. Smlouva o zřízení věcného 
břemene – služebnosti mezi DSP Přerov, spol. s r.o., se sídlem Kojetínská 51, 75152 
Přerov, IČ 25823558, jako povinným z věcného břemene a Statutárním městem 
Přerovem, jako oprávněným z věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou, za 



cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 6.616,- Kč, která bude navýšena o 
příslušnou sazbu DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene –
služebnosti hradí povinný z věcného břemene – služebnosti. Smlouva o zřízení 
věcného břemene – služebnosti bude uzavřena ve znění přílohy č. 4.

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního úkonu dle 
bodu 1. a 2. návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a 
podpisu 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 a zřízení 
věcného břemene.

Koordinační skupina

Koordinační skupina žádost projednala dne 14.9.2014 a vyslovila souhlas s převodem části 
pozemku p.č. 6050/1, ost. plocha v k.ú. Přerov.

Komise pro záměry

Komise pro záměry žádost projednala na zasedání dne 17.9.2014 a doporučila Radě města 
Přerova  schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod z majetku statutárního 
města Přerova, dle návrhu usnesení. 

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své schůzi dne 30.9.2014 schválila záměr úplatného převodu  části 
pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov. Záměr byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města 
Přerova v době od 3.10. do 17.10.2014. Rada města Přerova na své schůzi dne 9.4.2015 
podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  úplatný převod a zřízení věcného 
břemene dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 6050/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 31.937 m2, v k.ú. 
Přerov se nachází v bývalém areálu Přerovských strojíren v ul. Kojetínská. Pozemek tvoří 
místní a účelové komunikace k jednotlivým budovám a pozemkům v majetku fyzických a 
právnických osob v areálu. Pozemek je na základě kupní smlouvy z roku 2000 ve vlastnictví 
statutárního města Přerova.
DSP Přerov, spol. s r.o., se sídlem Kojetínská 51, 751 52 Přerov, IČ 25823558 /dále jen DSP/, 
požádala statutární město Přerov o úplatný převod části pozemku p.č. 6050/1,o výměře cca 

170 m2, za účelem vybudování stání vozidel a vjezdu do areálu společnosti.

Na převod části výše uvedeného pozemku o výměře cca 30 m2 byla již v roce 2007 mezi 
statutárním městem Přerovem jako budoucím prodávajícím a DSP Přerov, jako budoucím 
kupujícím uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní v souvislosti s výstavbou nové haly 
DSP. V meziobdobí došlo na základě žádosti k převodu části pozemku p.č. 6050/1 z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví pana M***, jako samostatné příjezdové 



komunikace k sídlu jeho firmy a na základě jeho požadavku v minulém roce došlo k osazení 
značky zákazu zastavení na přilehlé komunikaci z důvodu její průjezdnosti. Osazením 
dopravní značky nedošlo ke změně dopravních poměrů v lokalitě, ale jen k utvrzení 
nemožnosti stání na dané komunikaci z důvodu její nedostatečné šířky. DSP má nyní 
omezenou možnost plynulého zásobování firmy. Z tohoto důvodu požádala DSP o převod 
další části pozemku p.č. 6050/1, v k.ú. Přerov, za účelem zajištění zásobování firmy a 
možnost stání vozidel. Po schválení záměru převodu byl vyhotoven GP č . 6081-166/2014, 
kterým byly z pozemku p.č. 6050/1 odděleny části označené jako pozemky p.č. 6050/268, o 

výměře 64 m2 a p.č. 6050/269, o výměře 70 m2, oba v k.ú. Přerov. Byl objednán znalecký 
posudek pro určení kupní ceny, na základě kterého činí cena administrativní 47.520,- Kč, tj. 

354,62 Kč/m2 a cena v čase a místě obvyklá ve stanovené výši 44.220,- Kč, tj. 330,- Kč/m2, 
což je stejná cena, za kterou byl prodán statutárním městem Přerov vedlejší pozemek panu 
M***i. Po zveřejnění záměru úplatného převodu se na statutární město Přerov obrátil vlastník 
vedlejší nemovitosti pan M*** s tím, že nesouhlasí s převodem části pozemku p.č. 6050/1 z 
důvodu toho, že DSP nerespektuje bezpečnost na této komunikaci . Vozidla, která vyjíždí 
nebo se otáčí potřebují minimálně 1 metr mimo vozovku. Dále argumentuje tím, že v budově 
– garážích, kterou vlastní je autodílna, kde několikrát za den vyjíždí vozidla, která potřebují 
přesah, aby se mohla vytočit. Odbor správy majetku a komunálních služeb v rámci převodu 
části pozemku p.č. 6050/1 provedl na místě několik místních šetření. K posuzování 
bezpečnosti provozu na komunikaci není odbor kompetentní a v době místních šetření nebyly 
pozorovány žádné jevy, které by tomu nasvědčovaly. Předpokladem bezproblémového 
užívání komunikací v bývalém areálu Přerovských strojíren ve vlastnictví statutárního města 
Přerova je respektování elementárních zásad a vzájemná spolupráce všech firem, které vlastní 
nemovitosti v areálu. Co se týká otáčení a výjezdu vozidel z dílny pana M*** – jedná se o 
osobní a dodávkové automobily, které mají dostatek prostoru k těmto manévrům. Od paty 
garáží po hranici pozemku ( je myšlena hranice pozemku po navrhovaném převodu části 
pozemku p.č. 6050/1, do vlastnictví DSP Přerov) je vzdálenost 10 m ( viz. fotopřílohy). Jeho 
námitka je tedy neopodstatněná.

Jelikož na převáděných částech pozemku jsou umístěny sloupy a rozvody veřejného osvětlení 
ve vlastnictví statutárního města Přerova, je třeba zřídit věcné břemeno – služebnost 
odpovídající právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě dle § 1267 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k tíži pozemků p.č. 6050/268 a p.č. 6050/269, oba v 
k.ú. Přerov, v rozsahu dle geometrického plánu č. 6081-166/2014 (viz. příloha). Smlouva o 
zřízení věcného břemene – služebnosti mezi DSP Přerov, spol. s r.o., se sídlem Kojetínská 51, 
75152 Přerov, IČ 25823558, jako povinným z věcného břemene a Statutárním městem 
Přerovem, jako oprávněným z věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou, za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem - viz. návrh usnesení. Po konzultaci s daňovou poradkyní je 
z hlediska daňového a administrativního pro statutární město Přerov výhodnější zřízení 
věcného břemene za úplatu.

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je žádost DSP 
Přerov o převod části p.č. 6050/1, v k.ú. Přerov, v areálu bývalých Přerovských strojíren 
v Kojetínské ulici za účelem vybudování vjezdu a stání vozidel a zřízení věcného 
břemene inženýrské sítě.


