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Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova - pozemků p.č. 5215/26 a p.č. 5215/27 v k.ú. Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatný převod pozemků 

p.č. 5215/26, ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 210 m2 a p.č. 5215/27, ostatní plocha -

jiná plocha, o výměře 1.461 m2 v k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerov.

2 neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemků p.č. 5215/26, 

ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 210 m2 a p.č. 5215/27, ostatní plocha - jiná plocha, o 

výměře 1.461 m2 v k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerov.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb

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

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na 26. schůzi konané dne 17.9.2015 podala návrh Zastupitelstvu  města Přerova, 
aby si vyhradilo rozhodování o záměru úplatného převodu pozemků p.č. 5215/26 a p.č. 5215/27 v k.ú. 
Přerov do majetku města a zároveň neschválilo tento záměr úplatného převodu pozemků do majetku 
města.



Důvodová zpráva:

Pozemky se nacházejí po levé straně ul. Kabelíkova v Přerově, směrem k obci Želatovice. Jsou 
částečně užívány jako obslužná komunikace ke garážím ve vlastnictví Stavebního bytového družstva v 
Přerově a tvoří spolu se stavbami garáží a přilehlými domy jeden celek, který má charakter veřejného 
prostranství (viz.přiložená mapka). Statutární město Přerov pozemky nikterak nevyužívá a ani jejich 
využití do budoucna pro účely samosprávy není plánováno. 

V minulosti se vlastníci domáhali soudní cestou vyplacení úhrady za bezesmluvní užívání těchto 
pozemků statutárním městem Přerov bez řádné smlouvy, tedy bez právního titulu. Podle tehdy 
konstantní judikatury jak obecných soudů, tak soudu Ústavního jim bylo Rozsudkem Okresního soudu 
v Přerově sp. zn. 16 C 169/2009-186 ze dne 16.3.2012 přiznán nárok na zaplacení úhrady za 
bezesmluvní užívání těchto pozemků za období od 16.3.2009 do 31.12.2012 ve výši 69.549,--Kč, 
zvýšený o úrok z prodlení od data splatnosti nájemného ve výši 5.237,--Kč. Tyto částky pak byly 
vlastníkům pozemků řádně vyplaceny.

Vzhledem k tehdy konstantní judikatuře soudů pak Rada města Přerova dne 29.1.2014 usnesením č. 
3137/84/6/2014, bod 2 rozhodla, že s vlastníky pozemků statutární město Přerov uzavře řádnou 
nájemní smlouvu na pronájem těchto pozemků za nájemné v úhrnné výši 19.994,--Kč/rok, tj. 18,--

Kč/m2/rok. Smlouva byla uzavřena dne 18.2.2014, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. 

Dne 1.7.2014 byl vydán Ústavním soudem České republiky přelomový nález, který povinnost obcí 
platit vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků tvořících veřejné prostranství staví do 
jiného světla (nutno podotknout, že primárně se nález zabýval vydáváním pozemků jejich původním 
vlastníkům v souvislosti s restitucemi). Ústavní soud výslovně judikoval, že právní tituly 
bezdůvodného obohacení konstantně vycházejí ze zákonné právní úpravy. Jsou jimi:
• majetkový prospěch povinného získaný plněním bez právního důvodu,
• plněním z neplatného právního úkonu
• plněním z právního důvodu, který odpadl
• plněním za jiného
• majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů (viz. zák. č. 89/2012 Sb., obč. zákoník).
Žádný z těchto právních titulů však nevzniká za situace, kdy byl pozemek vydán původnímu 
vlastníkovi, navzdory tomu, že tento vlastník byl prakticky zbaven možností realizace některého z 
vlastnických oprávnění. Dle Ústavního soudu postrádá jakoukoli logiku, aby měl samosprávný subjekt 
platit individuálnímu vlastníkovi za užívání nemovitosti, kterou jako veřejný statek užívá blíže 
neurčený počet osob. Právní vztah mezi obcí a vlastníkem nemovité věci má za okolností obdobných 
projednávané věci převažující povahu veřejnoprávní, nikoli soukromoprávní. Pokud tedy uplatňují 
restituenti svůj nárok z uvedeného titulu, nemá tento postup oporu v právu.

Nyní ve světle tohoto nálezu Ústavního soudu k našemu případu. 
Především nutno zdůraznit, že vlastníci (respektive právní předchůdkyně současných vlastníků) 
pozemků p.č. 5215/27 a p.č. 5215/26, oba v k.ú. Přerov tyto pozemky nenabyli v restituci, ale na 
základě rozhodnutí tehdejšího Státního notářství v Přerově ze dne 11.7.1974 č.j. D 81/1974 – tedy 
nemůžeme je považovat za restituenty. Tyto pozemky jsou situovány na východním okraji zastavěné 
části obce a jsou přístupné z ulice Kabelíkova, která příčně spojuje ulici Želatovskou s ulicí 
Dvořákovou a patří mezi páteřní ulice této části města. Pozemky nejsou oploceny ani opatřeny 
zařízením zamezujícím k nim volný přístup. 
Vlastníci pozemků se domáhali vyplacení úhrady za bezesmluvní užívání těchto pozemků 
prostřednictvím soudu a vyplacení úhrady jim bylo soudem přiznáno. Byla s nimi uzavřena řádná 
nájemní smlouva.

Tato nájemní smlouva však byla po průlomovém nálezu Ústavního soudu ze strany statutárního města 
Přerov dne 13.7.2015 vypovězena, výpovědní lhůta je tříměsíční a její běh končí dnem 31.10.2015.



Vlastníci uvedených pozemků však dne 21.7.2015 doručili náměstkovi primátora Pavlu Košutkovi 
žádost, jejímž obsahem je nabídka na odkup zmíněných nemovitých věcí do vlastnictví statutárního 
města Přerov.

Žádost vychází zcela z intencí zmíněného nálezu, kdy Ústavní soud zároveň naznačil cestu, kterou se 
mohou účastníci ubírat. Jednou z variant vyřešení právního vztahu mezi vlastníkem pozemku a 
subjektem, který vlastní či spravuje veřejný statek, je dohoda o převodu pozemku na tento subjekt za 
úplatu, jež odpovídá místním podmínkám (obecná, resp. tržní cena). Nepodaří-li se dosáhnout této 
dohody a vlastník pozemku bude trvat na řešení pro něj nepříznivého stavu, pak je namístě přistoupit k 
vyvlastnění pozemku, aby se tak vlastníkovi dostalo náležité kompenzace za nemožnost realizovat v 
plném rozsahu jeho vlastnická oprávnění k nemovitým věcem.
Jedná se však pouze o úvahu Ústavního soudu, nikoli o závazný právní názor.

Statutární město Přerov v minulosti několikrát jednalo s vlastníky v záležitosti dořešení majetkových 
vztahů k pozemkům, toto však nevedlo k dohodě stran.

Odboru správy majetku a komunálních služeb (dále jen "MAJ") není známo, jaká je obvyklá cena 
uvedených pozemků, neboť znalecký posudek za tímto účelem nebyl zpracován. Statutární město 
Přerov pozemky v současné době nevyužívá, avšak tyto jsou předmětem údržby veřejné zeleně, kdy 
náklady na tuto údržbu dle podkladů z r. 2009 činí ročně částku cca 4.800,--Kč. 

Předloženým materiálem je řešen majetkoprávní vztah k pozemkům, které nejsou ve vlastnictví 
statutárního města Přerova a které tvoří veřejné prostranství, jsou situovány na východním 
okraji zastavěné části obce Přerov a jsou přístupné z ulice Kabelíkova, která příčně spojuje ulici 
Želatovskou s ulicí Dvořákovou.


