
Pořadové číslo: 18/3.1.1.

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 9.6.2016

Návrh pro 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 6. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Miloslav Dohnal, pověřený řízením odboru

Název návrhu:

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví 
statutárního města Přerov – pozemků p.č. 6868/164, p.č. 6868/154, p.č. 6868/155, p.č. 
6868/163, p.č. 910/1,  jehož součástí je objekt č.p. 631, p.č. 6868/162, p.č.6868/64 vše v 
k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatných převodech 
nemovitých věcí uvedených v bodech 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 z vlastnictví společnosti České dráhy 
a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 do vlastnictví statutárního 
města Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 6868/83, 
označeného dle geometrického plánu č. 6184-31/2015_a jako pozemek p.č. 6868/164, ost. pl., 

dráha, o výměře 2.328 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se sídlem 
Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 do vlastnictví statutárního města Přerov.

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemků p.č. 6868/154, ost. 

pl., ost. dopravní pl., o výměře 197 m2, p.č. 6868/155, ost.pl., ost. dopravní pl., o výměře 220 

m2, část pozemku p.č. 6868/83, označeného dle geometrického plánu č. 6184-31/2015_a jako 

pozemek p.č. 6868/163, ost. pl., dráha, o výměře 2.872 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví 
společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 do 
vlastnictví statutárního města Přerov.

4. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 910/1, zast. pl. 



a nádvoří, o výměře 742 m2, jehož součástí je stavba pro dopravu č.p. 631, příslušná k části 
obce Přerov I-Město, Husova 3, v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se 
sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 do vlastnictví statutárního města 
Přerov.

5. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 6868/162, ost. 

pl., dráha, o výměře 1.076 m2, na němž stojí stavba parkovacího domu pro kola ve vlastnictví 
společnosti Přerovská rozvojová s.r.o., v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti České dráhy 
a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 do vlastnictví statutárního 
města Přerov.

6. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 6868/64, zast. pl. 

a nádvoří, o výměře 94 m2, na němž stojí stavba obchod č.p. 2949, příslušná k části obce 
Přerov I-Město, (ve vlastnictví I*** B*** a V*** P***), v k.ú. Přerov z vlastnictví 
společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 do 
vlastnictví statutárního města Přerov.

7. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod objektu obchodu č.p. 2949, 
příslušného k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 6868/64, zast. pl. a nádvoří, o 

výměře 94 m2, (ve vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. 
Svobody 1222, IČ 70994226), z vlastnictví I*** B*** a V***P***, v k.ú. Přerov do 
vlastnictví statutárního města Přerov.

8. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod prodejního stánku, na 
pozemku p.č. 6868/83, ost. pl., dráha, (ve vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se sídlem 
Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226), z vlastnictví K***J***, v k.ú. Přerov do 
vlastnictví statutárního města Přerov.

VARIANTA II

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatných převodech 
nemovitých věcí uvedených v bodech 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 z vlastnictví společnosti České dráhy 
a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 do vlastnictví statutárního 
města Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 6868/83, 
označeného dle geometrického plánu č. 6184-31/2015_a jako pozemek p.č. 6868/164, ost. pl., 

dráha, o výměře 2.328 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se sídlem 
Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 do vlastnictví statutárního města Přerov.

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemků p.č. 6868/154, ost. 

pl., ost. dopravní pl., o výměře 197 m2, p.č. 6868/155, ost.pl., ost. dopravní pl., o výměře 220 

m2, část pozemku p.č. 6868/83, označeného dle geometrického plánu č. 6184-31/2015_a jako 

pozemek p.č. 6868/163, ost. pl., dráha, o výměře 2.872 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví 
společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 do 
vlastnictví statutárního města Přerov.

4. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 910/1, zast. pl. 

a nádvoří, o výměře 742 m2, jehož součástí je stavba pro dopravu č.p. 631, příslušná k části 
obce Přerov I-Město, Husova 3, v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se 
sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 do vlastnictví statutárního města 
Přerov.



5. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 6868/162, ost. 

pl., dráha, o výměře 1.076 m2, na němž stojí stavba parkovacího domu pro kola ve vlastnictví 
společnosti Přerovská rozvojová s.r.o., v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti České dráhy 
a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 do vlastnictví statutárního 
města Přerov.

6. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 6868/64, zast. 

pl. a nádvoří, o výměře 94 m2, na němž stojí stavba obchod č.p. 2949, příslušná k části obce 
Přerov I-Město, (ve vlastnictví I*** B***a V*** P***), v k.ú. Přerov z vlastnictví 
společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 do 
vlastnictví statutárního města Přerov.

7. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod objektu obchodu č.p. 2949, 
příslušného k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 6868/64, zast. pl. a nádvoří, o 

výměře 94 m2, (ve vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. 
Svobody 1222, IČ 70994226), z vlastnictví I***B***a V***P***, v k.ú. Přerov do 
vlastnictví statutárního města Přerov.

8. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod prodejního stánku, na 
pozemku p.č. 6868/83, ost. pl., dráha, (ve vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se sídlem 
Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226), z vlastnictví K*** Je***, v k.ú. Přerov do 
vlastnictví statutárního města Přerov.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své schůzi dne 5.5.2016 usnesením č. 1480/43/7/2016 po projednání záležitosti 
se neusnesla. 

Z tohoto důvodu je záležitost předkládána ve variantním řešení a to návrhu usnesení bodu 6, varianta I 
– schválit koupi pozemku pod stavbou prodejního stánku ve vlastnictví cizího vlastníka, varianta II –
neschválit koupi tohoto pozemku.  Návrhy usnesení bodů 2, 3, 4, 5, 7, 8 jsou ve stejném znění. 

Komise pro záměry

Komise pro záměry na zasedání dne 20.4.2016 po projednání záležitosti se neusnesla. 

Odbor správy majetku

Odbor správy majetku pro informaci uvádí, že na výkupy výše uvedených nemovitostí nemá ve svém 
rozpočtu dostatečné finanční prostředky. 

Odbor ekonomiky

U některých z navrhovaných úplatných převodů pozemků není uvedena kupní cena, což je zajisté pro 
rozhodování o předmětných záměrech jedna z velmi podstatných informací. V materiálu taktéž nejsou 
uvedeny důvody, proč tyto nemovitosti převádět do vlastnictví statutárního města Přerova, jakým 
přínosem se projeví či např. pouze dojde ke zvýšení výdajů města spojených s jejich údržbou. Dále 
odbor ekonomiky upozorňuje, že veškeré aktuálně volné finanční prostředky budou v rozpočtu města 
na rok 2016 účelově rezervovány na jiné konkrétní akce. V případě úplatného převodu předmětných 
pozemků by tedy muselo být taktéž rozhodnuto, která z těchto akcí nebude realizována.



Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov jednalo s vlastníkem nemovitostí - pozemků přednádražního prostoru, se 
společností České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 o prodeji 
příslušných pozemků, případně jejich částí. 

Uvádíme: 

K bodu 2
Část pozemku p.č. 6868/83, označeného dle geometrického plánu č. 6184-31/2015_a jako pozemek

p.č. 6868/164, ost. pl., dráha, o výměře 2.328 m2, je situován za budovou autobusového nádraží a 
tvoří parkoviště, parkovací stání a cestu za budovou autobusového nádraží. 

Navrhovaná kupní cena tohoto pozemku je 1.700.000,-Kč.

Pozemek bude při prodeji zatížen služebností stezky a cesty ve prospěch ČD a.s., a ve prospěch 
pozemku p.č. 6868/83. Rozsah zatížení pozemku je vymezen geometrickým plánem. 
Na předmětném pozemku je umístěna dopravně technická infrastruktura (kabelové trasy) ve vlastnictví 
Správy železniční dopravní cesty, st.org. Kupující před uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku 
uzavřen se Správou železniční dopravní cesty smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena 
pro umístění této dopravně technické infrastruktury a pro vstup vjezd na tento pozemek. Věcné 
břemeno dle této smlouvy bude zřízeno bezúplatně.

Na část pozemku p.č. 6868/83 o výměře 1.900 m2 (pozemek pod stavbou parkoviště) je uzavřena 
nájemní smlouva mezi ČD a StMPr, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné pro rok 
2016 činilo 17.339,40Kč. 

K bodu 3

Pozemek p.č. 6868/154, ost. pl., ost. dopravní pl., o výměře 197 m2, p.č. 6868/155, ost.pl., ost. 

dopravní pl., o výměře 220 m2, část pozemku p.č. 6868/83, označeného dle geometrického plánu č. 

6184-31/2015_a jako pozemek p.č. 6868/163, ost. pl., dráha, o výměře 2.872 m2 jsou situovány v 
přednádražním prostoru a tvoří parkoviště v ul. Husova před budovou ČD a chodníky, o jejichž čistotu 
a pořádek se starají TSMPr. 

Navrhovaná kupní cena těchto pozemků je 2.290.000,-Kč. 

Pozemek p.č. 6868/163 bude při prodeji zatížen služebnosti stezky a cesty ve prospěch ČD a ve 
prospěch pozemků p.č. 908/1, p.č. 910/1, p.č. 6868/83, p.č. 6868/166. Rozsah zatížení pozemku je 
vymezen GP a označen jako služebnost „A“. Pozemek p.č. 6868/163 bude dále zatížen služebností pro 
umístění historických vozidel ve prospěch ČD. Rozsah zatížení pozemku je vymezen GP a označen 
jako služebnost „B“. Na předmětných pozemcích je dále umístěna dopravně technická infrastruktura 
(kabelové trasy) ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty. Kupující před uzavřením kupní 
smlouvy na prodej pozemků uzavře se Správou železniční dopravní cesty, st. Org., smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemena pro umístění této dopravně technické infrastruktury. Věcné 
břemeno dle této smlouvy bude zřízeno bezúplatně. V pozemku p.č. 6868/163 je umístěn bývalý 
nefunkční úkryt CO, který vyřazený z evidence. 

K bodu 4 

Pozemek p.č. 910/1, zast. pl. a nádvoří, o výměře 742 m2, jehož součástí je stavba pro dopravu 
č.p. 631, příslušná k části obce Přerov I-Město, Husova 3. Jedná se o objekt bývalé pošty, který je v 
havarijním stavu a dlouhodobě neužívaný. 

Navrhovaná kupní cena nemovitostí je 630.000,-Kč.



K bodu 5
Pozemek p.č. 6868/162, ost. pl., dráha, o výměře 1.076 m2, na němž stojí stavba parkovacího domu 
pro kola ve vlastnictví společnosti Přerovská rozvojová s.r.o. Pozemek byl nabídnut k odprodeji 
vlastníkovi stavby. Jeho vyjádření není StMPr známo.

Navrhovaná cena nebyla sdělena. 

K bodu 6

Pozemek p.č. 6868/64, zast. pl. a nádvoří, o výměře 94 m2, na němž stojí stavba obchod č.p. 2949, 
příslušná k části obce Přerov I-Město, ve vlastnictví I*** B*** a V*** P***

Podle ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník má pro koupi pozemku předkupní 
právo vlastník stavby, tj. paní Bartošková a pan Polášek. 

Navrhovaná cena nebyla sdělena.

Návrh usnesení bodu 6 je předložen ve variantním řešení, varianta I – schválit koupi pozemku pod 
stavbou prodejního stánku ve vlastnictví cizího vlastníka, varianta II – neschválit koupi tohoto 
pozemku. 

Dle sdělení ČD a.s. byly navrhované ceny – kupní ceny v místě a čase obvyklé stanoveny znalcem dle 
zásad schválených Dozorčí radou ČD a.s.

Dále ČD a.s. sdělily, že veškeré kroky a komunikace, které ve výše uvedeném obchodním případě 
činíme, nemusí ve výsledku vést k uzavření kupní smlouvy, neboť k uzavření kupní smlouvy může dojít 
jedině po vydání předchozího souhlasu Dozorčí rady společnosti a na základě rozhodnutí 
Představenstva. Bude-li předchozí souhlas Dozorčí rady odepřen, nemohou ČD a.s. kupní smlouvu 
uzavřít. 

K bodu 7
Stavba obchod č.p. 2949, příslušná k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 6868/64 (ve 
vlastnictví ČD a.s.) v k.ú. Přerov ve vlastnictví I***B*** (spoluvlastnický podíl ¾) a V*** 
P***(spoluvlastnický podíl ¼). 

Cena v místě a čase obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 9.11.2015 činí 700.000,-Kč. 

K bodu 8
Prodejní stánek na pozemku p.č. 6868/83 v k.ú. Přerov není zapsán jako stavba v katastru 
nemovitostí a vlastníkem pozemku jsou ČD. Prodejní stánek je ve vlastnictví K*** J***, který navrhl 
kupní cenu za stánek ve výši 250.000,-Kč. Znalecký posudek nebyl objednán. 

Předloženým materiálem jsou řešeny výkupy pozemků nebo jejich části situovaných v 
přednádražním prostoru ve vlastnictví ČD a.s.


