
Pořadové číslo: 21/3.3.2.

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 6.10.2016

Návrh pro 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 17. 10. 
2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru

Název návrhu:

Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova  - části pozemku 
p.č.  206 v k.ú. Lýsky

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - části 

pozemku p.č. 206 ovocný sad o výměře cca 550 m2 z vlastnictví A*** M*** bytem P*** za 

dohodnutou kupní cenu 600,- Kč/m2. 
Na prodej výše uvedené části pozemku bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí kupní 
smlouvě, mezi A*** M***, bytem P*** (jako budoucím prodávajícím) a statutárním městem 
Přerov (jako budoucím kupujícím) ve znění přílohy č.1. Smlouva kupní bude uzavřena do 4 
měsíců ode dne povolení užívání stavby „Točna MAD Přerov IX-Lýsky“, nejpozději však do 
3 let od uzavření budoucí kupní smlouvy.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2016

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu 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 22.9. 2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 
převod do majetku statutárního města Přerova dle návrhu usnesení.
Rada města Přerova schválila záměr převodu dne 24.8.2016.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 206 ovocný sad o celkové výměře 2844 m2 je situován v jihozápadní části na konci obce 
Lýsky za pneuservisem SIBOM s.r.o. po levé straně směrem na Prosenice. Vlastníkem pozemku je 
paní M*** A***
Odbor správy majetku obdržel vypracovanou studii proveditelnosti „Točna MAD Přerov IX-Lýsky“, 
na základě které je potřeba řešit majetkoprávní vztah k pozemku, který je dotčen předmětnou stavbou.

Stavbou točny je dotčena část pozemku, o výměře cca 550 m2. S paní M*** bylo předběžně jednáno o 
výkupu části pozemku p.č. 206 do vlastnictví statutárního města Přerova. Paní M*** nabídla pozemek 

za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2. 

Dle znaleckého posudku vypracovaného JUDr. V.Dočkalíkem ze dne 22.9.2016 činí cena 

administrativní za 1 m2 pozemku 414,- Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá činí 550,- Kč/m2.

Dále paní M*** požaduje zapracovat do smlouvy o budoucí kupní smlouvě podmínku, že ji bude 
umožněn vjezd na pozemek vytvořením nájezdu (tzn. zajištění přístupu přes budoucí točnu na 
zbývající část jejího pozemku). 

Na základě zák. 128/2000 Sb. o obcích dle § 39, odst. 52 je nutné uvést důvod, proč StMPr k převodu 
části pozemku p.č. 206 do vlastnictví StMPr přistupuje, i když cena dle znaleckého posudku se 
předpokládá nižší. Jako důvod uvádíme, že část tohoto pozemku je nutné vykoupit za účelem 
postavení „Točny MAD Přerov IX-Lýsky“ v čemž spatřujeme veřejný zájem.

Odbor správy majetku pro informaci uvádí, že Drážní úřad nemá námitek k dělení pozemku p.č. 206 v 
k.ú. Lýsky. Stavba „Točna MAD Přerov IX-Lýsky“ svým umístěním zasáhne do ochranného pásma 
dráhy železniční trati Bohumín-Přerov, k jejímu zřízení je nutný souhlas Drážního úřadu dle §9 odst. 1 
dle zákona 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů. Dále uvádíme, že Správa železniční 
dopravní cesty státní organizace Olomouc ve svém vyjádření sdělila, že nemá k záměru stavby v 
ochranném pásmu dráhy zásadní připomínky a požaduje předložit k vyjádření dokumentaci pro 
územní a stavební řízení.
Odbor správy majetku požádal odbor ekonomiky o rozpočtové opatření ve výši 380 000,- Kč. Toto 
opatření bude předloženo k projednání a schválení v Zastupitelstvu města Přerova dne 19.9.2016.
Na základě schválení zahájení projektové přípravy na investiční akci „Točna MAD Přerov IX-Lýsky“ 
v Radě města Přerova dne 8.9.2016 zadá odbor koncepce a strategického rozvoje vypracování 
projektové dokumentace pro umístění stavby a projektovou dokumentaci pro vydání stavebního 
povolení a dokumentaci pro vynětí dotčených pozemků – zahrady ze ZPF. Následně odbor správy 
majetku zajistí vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č. 206 v k.ú. Lýsky a uzavře 
kupní smlouvu.

Komise pro projednávání záměrů na svém zasedání 10.8.2016 doporučila Radě města Přerova schválit 
záměr.

Koordinační skupina na svém jednání dne 17.6. 2016 neměla námitek k vybudování autobusové točny.



Místní výbor neměl připomínek k převodu.

Důvodem předložení této dispozice v Zastupitelstvu města Přerova je výkup části pozemku p.č. 
206 v k.ú. Lýsky za účelem výstavby autobusové točny v obci Lýsky.


