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Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 239/7 a pozemků p.č. st. 541, p.č. st. 542 
vše v k.ú. Předmostí

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 239/7, ostatní 

plocha, o výměře cca 3000 m2, pozemku p.č. st. 541, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 795 m2, 
jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč.vyb. a pozemku p.č. 542, zastavěná plocha a nádvoří, o 

výměře 395 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč.vyb., vše v k.ú. Předmostí do majetku 
statutárního města Přerova.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Koordinační skupina:

Koordinační skupina projednala záležitost převodu předmětných pozemků na 9. jednání, kdy 
doporučila pozemky převést do majetku města pro potřeby budování parkoviště v rámci Regenerace 
panelového sídliště Předmostí.

Komise pro záměry:

Komise pro záměry na 8. zasedání dne 9.9.2015 doporučila schválit záměr úplatného převodu 
nemovitých věcí do majetku města. 

Místní výbor Předmostí:



Místní výbor Předmostí souhlasil s převodem pozemků do majetku města s tím, že vytvořením 
parkoviště na této ploše, by se vyřešila napjatá situace s parkováním vozidel v lokalitě.

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb převod pozemků do majetku města doporučuje. Celá 
nabízená část pozemku p.č. 239/7 je zpevněná s asfaltovým povrchem a  bylo by možno ji bez větších 
investic zpřístupnit veřejnosti pro odstavování vozidel. Co se týká staveb (plechových hal) na 
pozemcích p.č. st. 541 a p.č. st. 542 dle sdělení FKK, je možno, v případě zájmu města o převod 
pozemků do majetku, jednat o jejich odstranění.  
Odbor správy majetku nemá v rozpočtu města na r. 2016 rezervovány finanční prostředky na realizaci 
výkupu těchto pozemků. 

Výbor pro plán, rozvoje, investice a dopravu:

Výbor na 14. zasedání dne 10.11.2015 projednával žádost společnosti FKK spol. s r.o. o změnu 
územního plánu u pozemků v areálu bývalých stavebnin z funkčního využití - bydlení kombinované 
na plochy pro dopravu. Nabídka společnosti na prodej těchto pozemků městu je stále aktuální, 
současně společnost hledá možnosti využití areálu v případě, že město nabídku nevyužije,  pro účely 
zřízení parkovacích míst a garáží pro obyvatele blízkého sídliště. Stávající funkční využití parkování 
komerčního charakteru nepřipouští.  
Výbor doporučil rozhodnout o pořízení změny územního plánu na základě žádosti FKK a nepřijal 
rozhodnutí ve věci doplnění podkladů pro rozhodnutí o případném převodu pozemků nabízených FKK 
do majetku města o průzkum poptávky parkování v daném místě a ekonomickou rozvahu na 
vybudování parkoviště. 

Rada města Přerova:

Rada města Přerova projednala záležitost úplatného převodu pozemků dle návrhu usnesení do majetku 
města na 31. schůzi dne 26.11.2015, kdy podala návrh Zastupitelstvu města Přerova záměr 
statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 239/7, p.č. st. 541 a p.č. st. 542 vše v 
k.ú. Předmostí neschválit. 

Důvodová zpráva:

Část pozemku p.č. 239/7, ostatní plocha, o výměře cca 3000 m2, p.č. st. 541, zastavěná plocha a 

nádvoří, o výměře 795 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč.vyb., p.č. 542, zastavěná plocha a 

nádvoří, o výměře 395 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč.vyb. vše v k.ú. Předmostí se 
nachází mezi ulicemi Prostějovská a Pod skalkou v místní části Předmostí a tvoří uzavřený oplocený 
areál bývalých stavebnin s vjezdem z ulice Prostějovská. Uvedené nemovité věci jsou ve vlastnictví 
společnosti FKK spol. s r.o., se sídlem Přerov, Dluhonská 43, IČ: 61943738.
Společnost FKK spol. s.r.o. se obrátila na statutární město Přerov s nabídkou převodu pozemků 

tvořících areál bývalých stavebnin o celkové výměře 6016 m2 - p.č. 239/7, p.č. st. 157, p.č. st. 812, 
p.č. st. 541 a p.č. st. 542 vše v k.ú. Předmostí. Společnost FKK spol. s r.o. nenavrhla kupní cenu. při 
osobním jednání jednatel společnosti Ing. Kolář sdělil, že znalecký posudek bude zadán v případě, že 
město projeví zájem o koupi pozemků. Konečná kupní cena by byla předmětem jednání.
Celý nabízený areál navazuje na parkoviště v ulici Pod skalkou a je možno jej také z tohoto místa 
dopravně napojit. Pozemek p.č. 239/7 je zpevněnou plochou s asfaltovým povrchem, na pozemcích 
p.č.st. 541 a p.č.st. 542, p.č. st. 157 a p.č. st. 812 vše v k.ú. Předmostí se nachází stavby (montované 



haly a unimobuňky. 
Pozemky jsou zahrnuty do programu Regenerace panelového sídliště Předmostí, jako vhodné pro 
vybudování parkoviště pro cca 200 automobilů. Byly zpracovány studie využití pozemku - viz příloha, 
které řeší dopravní napojení a konkrétní umístění parkovacích míst, včetně doprovodné zeleně. V 
lokalitě je citelný nedostatek parkovacích míst, kdy z důvodu husté bytové zástavby není již prostor 
pro vybudování dalších potřebných parkovacích míst, a proto by bylo vhodné nabízené pozemky za 
tímto účelem vykoupit.
Dne 26.11.2015 zaslala společnost FKK spol. s r.o. upřesnění rozsahu a ceny nabízených pozemků -
nové nabídla společnost ucelenou uzavřenou část areálu - část pozemku p.č. 239/7 o výměře cca 3000 

m2 - plocha zpevněná asfaltovým povrchem a pozemky pl.č. st. 541 o výměře 795 m2 a p.č. st. 542 o 

výměře 395 m2 oba v k.ú. Předmostí se stavbami montovaných plechových skladovacích hal, které 
tvoří uzavřený oplocený areál. Namísto základní ceny stavebních pozemků v k.ú. Předmostí (dle 

zákona o oceňování majetku) ve výši 1.970,- Kč/m2, což činí při předpokládané výměře nabízených 

pozemků částku 8.254,300,- Kč, nabízí společnost pozemky za cenu 1.500,- Kč/m2, t.j. při 

předpokládané výměře nabízených pozemků 4.190 m2 celkem 6.285,800,- Kč .
Společnost FKK nabídla ke koupi statutárnímu městu Přerov pozemky p.č. st. 157, p.č. 239/7, p.č. st. 
541 a p.č. st. 542 všechny v k.ú. Předmostí (t.j. v rozsahu dle původní nabídky) již v r. 2002, kdy 
navrhla kupní cenu ve výši 6,9 mil. Kč s tím, že objekty na nabízených pozemcích budou 
demontovány. Dle studie využitelnosti zpracované na základě této nabídky byly náklady na realizaci 
parkovacích stání na pozemku 5,9 až 7,4 mil. Kč - dle počtu parkovacích míst. Převod pozemků nebyl 
realizován, neboť nebyly zajištěny potřebné finanční prostředky z rozpočtu města.
Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání záměr úplatného převodu pozemků 
tvořících areál bývalých stavebnin na ul. Prostějovská v místní části Předmostí do majetku 
města. Uvedené pozemky jsou zahrnuty do programu Regenerace panelového sídliště Předmostí 
jako vhodné pro vybudování parkovacích míst.


