
Pořadové číslo: 12/4.2.2.

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: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb

Název návrhu:

Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 
5747/11,  v k.ú. Přerov.    

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 5747/11, ost. plocha, o výměře 247 m2, v k.ú. Přerov 
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Pekárna Racek s.r.o., se 
sídlem, Přerov I-Město, gen. Štefánika 185/38, IČ 62582178 za kupní cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši 165 000,- Kč, tj. 668,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy ve znění dle 
přílohy.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2015

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

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své schůzi dne 26.11.2015 podala návrh ZM schválit úplatný převod dle 
návrhu usnesení. 



Rada města Přerova na své schůzi dne 16.7.2015 schválila záměr převodu.

Komise pro záměry

Komise pro projednávání záměrů na  svém zasedání dne 24.6.2015 doporučila Radě města Přerova 
schválit záměr  převodu. 

Koordinační skupina

Koordinační skupina na svém jednání dne 6.2.2015 požadovala doložit návrh, příp. varianty řešení 
parkování zákazníků prodejny pečiva a návštěv a  rovněž požadovala doložit vyjádření Dopravního  
inspektorátu Policie ČR k navrženému vjezdu a výjezdu na komunikaci ul. gen. Štefánika.
Požadované vyjádření společnost  Pekárna Racek s.r.o. doložila. 

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 5747/11, ost. plocha o celkové výměře 247 m2 v k.ú. Přerov se nachází v blízkosti ul. 
Gen. Štefánika před hlavním vchodem do Pekárny Racek. 

Na odbor správy majetku se obrátila společnost Pekárna Racek, s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, gen. 
Štefánika 185/38, IČ 62582178, se žádostí o odprodej pozemku p.č. 5747/11, ost. plocha o výměře 

247 m2, který protíná současný vjezd do areálu pekárny, tvoří chodník před podnikovou prodejnou a 
neudržovanou část vedle budov. Ve své žádosti uvádí, že z hygienických a provozních důvodů musí 
řešit nevyhovující expediční prostory. Tato řešení předpokládá i změnu vjezdu do areálu, likvidaci 
současného parkoviště pro zaměstnance a návštěvy, i zákazníky prodejny. Odprodejem pozemku z 
vlastnictví StMPr hodlají vyřešit plánovaný nový vjezd do areálu a zrušit stávající vjezd, do kterého v 
současné době zasahuje pozemek p.č. 5747/11. Předmětný pozemek současně s pozemkem p.č. 
1088/10 a částí pozemku p.č. 5826/6, které jsou ve vlastnictví společnosti Pekárna Racek, s.r.o. v 
místech současného vjezdu do pekárny, hodlají až k okraji vozovky upravit jako parkoviště pro 
zákazníky prodejny a návštěvy společnosti Pekárna Racek. Současný chodník kolem prodejny a 
vstupu do areálu bude zachován a ještě prodloužen až k novému vjezdu a následně bude navazovat na 
stávající chodník k rohu ulice Sumínova.

Občanská veřejnost byla se záměrem seznámena zveřejněním na úřední desce Magistrátu města 
Přerova ve dnech od 24.7. do 7.8.2015.

Dle znaleckého posudku vypracovaného Ing. Přemyslem Klasem ze dne 27.10.2015 činí cena v místě 

a čase obvyklá 165 000,- Kč, tj. 668,- Kč/m2.

Náklady spojené s úplatným převodem, tj. náklady za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2 500,-
Kč a vklad do katastru nemovitostí, budou řešeny v kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a 
Pekárnou Racek s.r.o.

Předložením této dispozice v Radě města Přerova je žádost společnosti Pekárna Racek s.r.o. o 
odprodej pozemku p.č. 5747/11 a tím vyřešení vjezdu a parkování a dopravní dostupnosti 
podnikové prodejny.


