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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 4.12.2015

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 12. 
2015

Zpravodaj: Ing. arch. Jan Horký, člen Rady města Přerova

Navrhovatel: Výbor  pro plán, rozvoj, investice a dopravu, Výbor  pro plán, rozvoj, 
investice a dopravu

Zpracovatel: Ing. arch. Jan Horký, člen Rady města Přerova
Ing. Kamila Lesáková, Ing.

Název návrhu:

Realitní web města

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

ukládá Radě města zřídit realitní web města.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

doporučil ZM dne 10.11.2015 usnesením č. VPRID/14/02/2015, bod 2, zřídit webovou databázi 
nemovitostí k pronájmu nebo k prodeji

Důvodová zpráva:

Na 13. zasedání Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu byla předložena Koncepce nakládání a 
využití domovního majetku Statutárního města Přerova zpracovaná v lednu 2015Odborem správy 
majetku a komunálních služeb. K návrhu nepotřebného majetku uvedeného v Koncepci Výbor zaujal 
stanovisko. Některé nemovitosti výbor navrhuje prodat, některé pronajmout, jiné ponechat.

Na 13. a 14. zasedání se výbor zabýval lokalitami určenými ÚPmP pro rodinné, bytové nebo 
kombinované bydlení. Výbor zkoumal ucelenost pozemků ve vlastnictví města v zastavitelných i 
zastavěných plochách. Výbor konstatoval roztříštěnost a relativně malý rozsah ucelených ploch pro 
výstavbu v majetku města, situovaných veskrze v již zastavěném území města. Tyto pozemky nejsou 
doposud zastavěny, ale povětšinou mají velmi dobře dostupné inženýrské sítě a výstavba na nich 
nevyžaduje tedy rozsáhlé infrastrukturní investice. Nabídka takových pozemků je navíc jedním ze 



způsobů jak zpomalit suburbanizaci, tedy rozšiřování města do volné krajiny a s tím spojenými 
negativními externalitami.

V souvislosti s řešením otázky volných nemovitostí pro bydlení a pro podnikatelskou činnost navrhuje 
výbor zřídit realitní web města. Návrh si klade za cíl zvýšit informovanost potenciálních zájemců, 
zvýšit zájem o městské nemovitosti, ale i zrychlit obsazování volných nebytových prostor. V současné 
době jsou záměry na prodej či pronájem zveřejňovány především na úřední desce a formou inzerce v 
tištěných médiích, ovšem bez obrazové dokumentace. Tato forma informování veřejnosti o záměrech 
města je dalším krokem ke zvýšení otevřenosti města a může díky většímu okruhu informovaných 
zájemců vést zároveň k vyšší ceně prodeje či pronájmu.

Realitní web města by mohl být součástí webu města Přerova nebo by mohl fungovat samostatně. 
- Investice na vytvoření samostatného webu, vč. poplatku za doménu by dle složitosti představovala 
náklady cca 40 000 Kč bez DPH. 
- Bez investice je možné zveřejňovat nemovitosti prostřednictvím webu města - formou anotace, s 
využitím stávajících elementů. Při velkém počtu nemovitostí by bylo vhodnější vytvořit databázi a 
umožnit filtrování nabídek (aplikaci podobnou např. veřejným zakázkám). Tato varianta řešení by 
znamenala investici ve výši cca 20 000 - 35 000 Kč bez DPH. Obě varianty by byly součástí našeho 
webu, bez dalších poplatků.

Web bude sloužit ke zveřejňování základních informací o nemovitostech ve vlastnictví města:
- určených k pronájmu nebytových prostor, bytů, pozemků,
- určených k prodeji
- určených k pachtu
- informace o záměrech města.

Zveřejněná databáze by měla umožnit uživateli filtrování. Jednotlivé položky budou obsahovat 
informace o umístění, velikosti, technickém vybavení, stavu, kontaktní osobě, ceně aj. a zároveň 
budou doplněny fotografickou přílohou
Plnění a aktualizaci dat by zajišťoval Odbor správy majetku, oddělení majetkoprávní s oddělením 
bytové správy.

Předpokládaný proces vkládání dat: Nemovitosti k pronájmu by mohly být zveřejněny okamžitě po 
ukončení nájemní smlouvy s předchozím nájemcem. Prodej bytových jednotek a celých budov by byl 
vložen po rozhodnutí orgánů města o prodeji. 

Další nádstavbou by mohla být nabídka nezastavěných pozemků ve vlastnictví města v zastavěném i 
zastavitelném území dle ÚPmP. Pozemky by mohli být vloženy před rozhodnutím orgánů města, s 
instrukcemi nutného projednání v koordinační skupině a orgánech města. 
Bonusem pro případné zájemce o městské parcely (budoucí stavebníky), o kterém je momentálně 
jednáno, by byly hmotové studie či zastavovací plány jednotlivých pozemků pořízené v rámci 
ateliérových prací studentů Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. Šlo by pouze o 
inspiraci a vizualizaci zastavitelnosti pozemku, nikoli o závazný návrh výstavby.

Inspiraci ke zpracování realitní webové stránky můžeme hledat u města Cheb, Brno, Praha 1, Praha 4. 

Odkazy: 
http://www.chebskenemovitosti.cz
http://www.brno.cz/obcan/nabidka-majetku-mesta/nabidka-nemovitosti-statutarniho-mesta-brna/ 
http://reality.praha1.cz/main.php?lnk=2a2b2c2d2c2f101112111415171718181a1b1c1d1e1f000102#
http://reality.praha4.cz/real.aspx?typ=1


