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Předloha pro 7. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 6. 2015

Předkladatel: Pavel Košutek, náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb
Miloslav Dohnal, Ing.
Veronika Stejskalová, Mgr.

Název materiálu:

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod částí pozemků p.č. 3401/1 a p.č. 
3412/1, oba v k.ú. Přerov, obec Přerov z vlastnictví společnosti MJM Litovel a.s., IČ: 
45193592, se sídlem Cholinská 1048/19, Litovel do vlastnictví statutárního města Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu částí pozemků 

p.č. 3401/1, o výměře cca 235 m2 a p.č. 3412/1, o výměře cca 873 m2, oba v k.ú. Přerov, obec Přerov 
z vlastnictví společnosti MJM Litovel a.s., IČ: 45193592, se sídlem Cholinská 1048/19, Litovel do 
vlastnictví statutárního města Přerov.

neschvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod částí pozemků p.č. 3401/1, o výměře 

cca 235 m2 a p.č. 3412/1, o výměře cca 873 m2, oba v k.ú. Přerov, obec Přerov z vlastnictví 
společnosti MJM Litovel a.s., IČ: 45193592, se sídlem Cholinská 1048/19, Litovel do vlastnictví 
statutárního města Přerov za částku 2.437.600,--Kč nebo vyšší.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb

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

Důvodová zpráva:

Olomoucký kraj připravuje k realizaci investiční akci "II/436 Přerov - úprava křižovatky silnic, 
Dluhonská".



K realizaci této investice je nutné majetkoprávně vypořádat vztahy k pozemkům p.č. 3401/1 a p.č. 
3412/1, oba v k.ú. Přerov, které mají být stavbou dotčeny. Pozemky jsou v současné době ve 
vlastnictví třetí osoby, společnosti MJM Litovel a.s.

V minulosti bylo dohodnuto, že pozemky získá do vlastnictví statutární město Přerov, protože budou 
dotčeny stavbami, které budou po realizaci investiční akce Olomouckým krajem převedeny do 
vlastnictví statutárního města Přerov.

Po mnoha jednáních, kterých se účastnili zástupci uvedené společnosti, zástupci Olomouckého kraje i 
statutárního města Přerov byly ze strany společnosti MJM Litovel předloženy následující požadavky.

Prvotní návrh kupní ceny za 1m2 pozemků byl 2.200,--Kč. Při předpokládané výměře částí obou 

pozemků, tj. cca 1.108 m2 , které je nutno pro stavbu získat, by kupní cena činila 2.437.600,--Kč.
Statutární město Přerov si za účelem stanovení obvyklé ceny pozemků objednalo znalecký posudek ze 

dne 29.1.2015, kdy cena byla určena částkou 985,--Kč/m2, t.j. celkem 1.091.380,--Kč.

Společnost MJM Litovel a.s. však následně vznesla ještě další požadavky. Požadují vyplatit 
kompenzaci za ušlý zisk a další omezení způsobená výstavbou stavby ve výši cca 3.500.000,--Kč, a to 
buď formou majetkoprávního vypořádání (dosažení této částky by se promítlo do kupní ceny trvalých 
záborů pozemků, do výše nájemného za dočasné zábory po dobu stavby nebo do výše úhrady za 
zřízení věcných břemen - služebností inženýrských sítí překládaných do pozemků MJM Litovel a.s., 
nebo jinou formou úhrady ušlých zisků).

Konkrétní požadavky MJM Litovel a.s. na majetkoprávní vypořádání stavby:

• Smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi MJM Litovel a.s. a statutárním městem Přerov na výkup 

trvale zabraných částí pozemků (navrhovaná cena je 2.200,--Kč/m2, ale může se měnit v závislosti na 
jednání o úhradě ušlých zisků),
• Nájemní smlouva mezi MJM Litovel a Olomouckým krajem na části pozemků dočasně zabraných 
stavbou – uzavřená na dobu realizace stavby (nájem bude stanoven jak uvedeno výše, tedy v závislosti 
na jednání o úhradě ušlých zisků),
• Dohoda mezi MJM Litovel a Olomouckým krajem, která bude obsahovat závazek Olomouckého 
kraje dodržet stanovenou výši oplocení, podmínky ke zkrácení železniční vlečky, oznámení vstupu na 
pozemky ve lhůtě 14 dní před zahájením stavby atd.

Pozemky, které budou trvale dotčeny stavbou, mají výměru 1.108 m2.

Pokud by měla požadovaná částka 3.500.000,--Kč být promítnuta do kupní ceny, pak bude 1 m2

pozemku statutární město Přerov stát cca 3.159,--Kč.

Cena za 1m2 stanovená znaleckým posudkem je 985,--Kč/m2.

Olomoucký kraj na jednáních deklaroval, že mimo obvyklé nájemné po dobu výstavby a dohody o 
zkrácení vlečky a úpravě oplocení není ochoten kompenzovat finanční nároky společnosti MJM 
Litovel a.s.

Předložený materiál řeší majetkoprávní vypořádání investice Olomouckého kraje - výstavby 
křižovatky v lokalitě ulic Polní a Dluhonská.


