
Pořadové číslo: 18/3.1.7.

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 nemovité věci ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 6505/42 (orná půda) o 

výměře 34802 m2 v k.ú. Přerov.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Koordinanční skupina:

Z časových důvodů nebyl záměr statutárního města Přerova projednáván v koordinanční skupině.

Komise pro záměry:

Z časových důvodů nebyl záměr statutárního města Přerova projednáván v Komisi pro záměry.

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit usnesení v navrženém znění, 
upozorňuje však na to, že pozemek p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov je předmětem nájemní smlouvy, která 
byla uzavřena dne 13.7.2004 mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a společností 
Moravská zemědělská, akciová společnost, IČ 47674750, se sídlem Prosenice 268, 751 21 Prosenice. 
Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok s tím, že výpověď lze 
učinit k 1.10. běžného roku, za nájemné 1.200,- Kč/ha/rok, tj. 4.546,- Kč/rok. Předmětem nájemní 
smlouvy je kromě pozemku p.č. 6505/42 (orná půda) o výměře 34802 m2 v k.ú. Přerov rovněž 
pozemek p.č. 6505/36 (orná půda) o výměře 3018 m2 v k.ú. Přerov.

Odbor koncepce a strategického rozvoje:



Oddělení územního plánování dne 12.5.2016 sdělilo, že statutární město Přerov má vydaný Územní 
plán města Přerova, který byl vydán Zastupitelstvem města Přerova dne 21.09.2009 formou opatření 
obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 7.10.2009. Dne 15.4.2013 vydalo Zastupitelstvo města 
Přerova usnesením č. 761/17/8/2013 Změnu č. 1 Územního plánu města Přerova formou opatření 
obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 6.5.2013.

Oddělení územního plánování dále sdělilo, že z Územního plánu města Přerova, ve znění změny č. 1, 
vyplývá, že pozemek p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov se nachází v lokalitě vymezené a určené následovně:
• částečně návrhové plochy výroby /VP/ - výroba a skladování, v souladu s ustanovením §§ 11 a 
12 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, 
• částečně návrhové plochy veřejných prostranství /UD/ - plochy veřejně přístupných prostranství 
pro dopravu, v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, 
• pozemek je zasažen v plochách /UD/ veřejně prospěšnou stavbou - trasou hlavního řadu 
technické infrastruktury pro zásobování zastavitelných ploch médii, a to STL plynovody,
• pozemek je dále zasažen v severovýchodní části veřejně prospěšnými stavbami - trasami 
hlavních řadů technické infrastruktury pro zásobování zastavitelných ploch médii, a to splaškovou a 
dešťovou kanalizací, a v jihozápadní části veřejně prospěšnými stavbami - trasami hlavních řadů 
technické infrastruktury pro zásobování zastavitelných ploch médii, a to parním potrubím a VTL 
plynovodem s umístěním regulační stanice,
• v návrhových plochách a plochách přestavby je stanoveno minimální plošné zastoupení zeleně 
na terénu. U ploch výroby je stanoven 20% podíl zastoupení zeleně na terénu. Uvedený podíl je 
stanoven pro každou jednotlivou plochu a zároveň pro každého stavebníka,
• pozemek se nachází mimo zastavěné území.

Koncepce rozvoje města počítá i s funkčně samostatnými plochami veřejně přístupných prostranství 
pro dopravu, které zajišťují mimo jiné i přístup a příjezd do navržených rozvojových ploch a ploch 
přestaveb, a jsou funkčně zařazeny obecně do ploch veřejných prostranství.

Zpracovatelem Územního plánu města Přerova byla tato plocha, která je situována mimo jiné na části 
pozemku parc.č. 6505/42 v katastrálním území Přerov, vymezena pro plochy veřejných prostranství 
/UD/ - plochy veřejně přístupných prostranství pro dopravu, která bude zajišťovat přístup a příjezd 
mimo výše citovanou návrhovou plochu /VP/ o rozloze 9,45 ha, také pro plochy přestaveb /VS/ o 
rozloze 4,68 ha, resp. 3,96 ha. 

Rada města Přerova:

Rada města Přerova přijal ana své 45. schůzi konané dne 2.6.2016 usnesení č. 1591/45/7/2016, kterým 
podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v navrženém znění.

Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov je vlastníkem pozemku p.č. 6505/42 (orná půda) o výměře 34802 m2 v k.ú. 
Přerov, který se nachází v lokalitě Rybníky v sousedství pozemní komunikace III/1857 spojující 
místní části Přerov II-Předmostí a Přerov V-Dluhonice.

Dne 29.4.2016 byl vedení města doručen návrh společnosti Panattoni Czech Republic Development 
s.r.o., IČ 28190882, se sídlem Na Příkopě 22/859, 110 00 Praha 1, na uzavření smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov jako budoucím prodávajícím a společností Panattoni 
Czech Republic Development s.r.o. jako budoucím kupujícím k pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov. 
Podle návrhu smlouvy by měl být úplatný převod pozemku realizován v souvislosti s plánovaným 



projektem výstavby výrobní a distribuční haly, včetně veškerého napojení na infrastrukturní sítě a 
veřejnou komunikaci.

Přílohou návrhu společnosti Panattoni Czech Republic Development s.r.o. byl znalecký posudek č. 
2107-041/2016, který vyhotovila znalkyně Miroslava Dostálová dne 3.5.2016, kterým byla stanovena 

cena pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov v místě a čase obvyklá na 13.572.780,- Kč (tj. 390,- Kč/m2).

Znaleckým posudkem č. 5891-36/2016, který na základě objednávky odboru správy majetku a 
komunálních služeb MMPr vyhotovil znalec Ing. Přemysl Klas dne 17.5.2016, byla stanovena cena 

pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov v místě a čase obvyklá na 17.226.990,- Kč (tj. 495,- Kč/m2).

Vzhledem k tomu, že si Zastupitelstvo města Přerova vyhradilo v čl. I odst. 4 jednacího řádu 
Zastupitelstva města Přerova projednávání záměrů převodu nemovitých věcí, jejichž předpokládaná 
hodnota přesahuje částku 3.000.000,- Kč bez DPH, je projednávání záměru vyhrazeno Zastupitelstvu 
města Přerova. 

Předmětem předlohy je schválení záměru statutárního města Přerova - úplatného převodu 
nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov, a 
to za účelem jeho následného úplatného převodu společnosti Panattoni Czech Republic 
Development s.r.o.


