
Pořadové číslo: 8/4.3.3

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 2.7.2015

Návrh pro 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 7. 2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

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

Název návrhu:

Převod  nemovitých věcí do  majetku statutárního města  Přerova    části pozemku  p.č. 
5935/16  a  p.č.  5935/17 v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 5935/16, orná půda, o výměře cca 5 m2 v k.ú. 
Přerov a to tak, že nejprve bude mezi smluvními stranami Pavlem Pestrem, U Spojů 216/1 
Přerov VI-Újezdec, (budoucí prodávající) a statutárním městem Přerov, (budoucí kupující) 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní, ve znění, dle přílohy č.1., ve které bude 
ujednání, že kupní smlouva bude uzavřena po vyhotovení geometrického plánu na zaměření 
účelové komunikace („ Oprava účelové komunikace – výjezd z areálu RESTA DAKON 
s.r.o“.) Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 90-ti dnů ode dne, kdy budoucí kupující 
předloží budoucímu prodávajícímu geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním 
úřadem, kterým bude zaměřen rozsah stáčky na výše uvedeném pozemku. Cena pozemku je 

stanovena na ve znaleckém posudku č. 2/15 znalce Jiřího Pazdery a činí 200,- Kč/m2. 
Budoucí kupující uhradí náklady spojené s převodem ( tj. náklady na geometrický plán, 
znalecký posudek, a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí).

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.12.2015

2 schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 5935/17, orná půda, o výměře cca 7 m2 v k.ú. 
Přerov, a to tak že nejprve bude mezi smluvními stranami Danuší Záchovou, U tenisu 869/5, 
Přerov I-Město, (budoucí prodávající) a statutárním městem Přerov, (budoucí kupující) 



uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní,ve znění, dle přílohy č.2., ve které bude ujednání, 
že kupní smlouva bude uzavřena po vyhotovení geometrického plánu na zaměření účelové 
komunikace („ Oprava účelové komunikace – výjezd z areálu RESTA DAKON s.r.o“.) Kupní 
smlouva bude uzavřena nejpozději do 90-ti dnů ode dne, kdy budoucí kupující předloží 
budoucímu prodávajícímu geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, 
kterým bude zaměřen rozsah stáčky na výše uvedeném pozemku. Cena pozemku je stanovena 

na ve znaleckém posudku č. 2/15 znalce Jiřího Pazdery a činí 200,- Kč/m2. Budoucí kupující 
uhradí náklady spojené s převodem ( tj. náklady na geometrický plán, znalecký posudek, a 
správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí).

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

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Komise pro záměry

Komise pro záměry doporučila Radě  města Přerova  podat  návrh  Zastupitelstvu města Přerova  
schválit  úplatný  převod  pozemku p.č. 5935/16 a p.č. 5935/17 v k.ú. Přerov dle návrhu usnesení.

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a  komunálních služeb doporučuje  řešit vztah  k nemovitostem  dle návrhu 
usnesení.

Místní výbor Lověšice

Místní výbor Lověšice  trvá na vybudování  zpevněné komunikace  z firmy RESTA DAKON. 

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své schůzi dne 25.6.2015 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 
úplatný převod dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Pozemky uvedené v návrhu usnesení se nachází v k.ú. Přerov u krajské silnice III/0557 Bochoř–
Lověšice.
Na základě stížnosti občanů v místní části Lověšice na velkou prašnost při výjezdu automobilů z 
areálu společnosti RESTA DAKON s.r.o., a podnětu osadního výboru Lověšice, proběhlo jednání 
mezi společností RESTA a náměstkem primátora p. Záchou za účelem dořešení této stížnosti. Z tohoto 
jednání bylo navrženo řešení, které vychází napojením areálu společnosti RESTA přes stávající polní 
cestu (pozemek p.č. 5949/1 ve vlastnictví statutárního města Přerov) na silnici III/0557 Přerov –
Lověšice.
Dle vyjádření Policie ČR, Okresní ředitelství Přerov, Dopravní inspektorát bude tato polní cesta 
zpevněna tak, aby odpovídala předpokládanému provozu. 
Jelikož se jedná o účelovou komunikaci na pozemku statutárního města Přerov, bylo dohodnuto se 
společností RESTA DAKON s.r.o., že statutární město Přerov zajistí projektovou dokumentaci a 
stavební povolení, společnost RESTA DAKON s.r.o. zajistí provedení této stavby na vlastní náklady.
V současné době připravuje Odbor správy majetku a komunálních služeb projektovou dokumentaci 
pro stavební řízení, kde jsou v této projektové dokumentaci částečné zahrnuty i pozemky p.č. 5935/16 
a p.č. 5935/17 v k.ú. Přerov ( stáčka), které se nachází při napojení na státní komunikaci III/0557. 
Oddělení správy ostatního majetku a komunálních služeb kontaktovalo vlastníky dotčených pozemků 
v souvislosti se smlouvou o právu provést stavbu. Vlastníci sdělili, že podmínkou je majetkoprávní 



vypořádání. Vzhledem k tomu, že komunikace bude zaměřena až po realizaci stavby, bude s vlastníky 
nejprve uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní a to za podmínky uvedené v návrhu usnesení.

Cena zjištěná dle znaleckého posudku č. 02/15 znalce Jiřího Pazdery činí 250,- Kč/m2. Cena v čase a 

místě obvyklá činí 200,- Kč/m2. 
Pozemky p.č. 59359/16 a p.č. 2935/17 v k.ú. Přerov jsou dotčeny v souvislosti s připravovanou 
investiční akcí “Oprava účelové komunikace – výjezd z areálu RESTA DAKON s.r.o“. Vlastníci 
těchto pozemků požadují majetkoprávní vypořádání.


