
Pořadové číslo:  27/3.2.1. 

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 13.4.2017 

Návrh pro 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 4. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku 

p.č. 30/54 v k.ú. Předmostí                                                                                                                                                                                          

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 30/54 ostatní plocha o výměře cca 1450 m2 v 

k.ú. Předmostí z majetku statutárního města Přerova do majetku společnosti KOVET, spol s 

r.o., se sídlem Přerov II - Předmostí, Teličkova 433/35, za kupní cenu stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 710,- Kč/m2, včetně DPH - cena v místě a čase obvyklá.  

Nejprve bude uzavřena budoucí kupní smlouva mezi statutárním městem Přerov, jako 

budoucím prodávajícím a společností KOVET, spol s r.o., se sídlem Přerov II - Předmostí, 

Teličkova 433/35, jako budoucím kupujícím ve znění dle přílohy č. 1. Kupní smlouva bude 

uzavřena nejpozději do 30 dnů poté, co bude doložen geometrický plán na oddělení 

převáděné části pozemku potvrzený katastrálním úřadem. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.5.2017 

 

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 projednala záležitost na 66. schůzi dne 6.4.2017, kdy podala návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 30/54 v k.ú. Předmostí v rozsahu a za 

podmínek dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 30/54 ostatní plocha o celkové výměře 2270 m2 v k.ú. Předmostí tvoří veřejné 

prostranství – komunikace, chodníky a zeleň v ulici a Teličkova v místní části Předmostí. Pozemek je 

v majetku statutárního města Přerova. Pozemek vznikl rozdělením původního pozemku p.č. 30/7 v k.ú. 

Předmostí (na základě zápisu geometrického plánu do katastru nemovitostí počátkem března 2017). 

Společnost KOVET spol. s r.o., se sídlem Přerov-Předmostí, Teličkova 35, IČ: 64085350 (dále jen 

KOVET) je vlastníkem pozemku p.č. st. 844, jehož součástí je stavba č.p. 433, tech. vybavení, kde 

společnost provozuje Stanici technické kontroly, pozemku p.č. 30/21 a pozemku p.č. 30/29, které 

slouží jako manipulační a parkovací plochy pro potřeby tohoto zařízení.  

Společnost KOVET požádala o koupi sousedního pozemku - původně vedeného v katastru 

nemovitostí jako pozemek p.č. 30/7 v k.ú. Předmostí (dnes p.č. 30/54) za účelem rozšíření provozovny 

vybudováním dalších parkovacích ploch a samostatné přízemní stavby stanice pro měření emisí. S 

ohledem na skutečnost, že záměr je situován v místě, kterým jsou vedeny inženýrské sítě, v 

ochranném pásmu blízkosti železniční tratě a v bezprostřední blízkosti stavby patrových garáží – p.č. 

st. 902, bylo doporučeno vyžádat k záměru stanoviska správců sítí a vlastníka stavby garáží. Z 

vyjádření správců sítí je zřejmé, že při splnění daných podmínek, případně přeložek lze záměr 

zrealizovat. Odbor správy majetku následně jednal s vlastníkem stavby garáží na p.č. st. 902 – 

Stavební bytové družstvo Přerov, se sídlem Přerov, Kratochvílova 41 – o případném převodu části 

předmětného pozemku cca 1 m v okolí budovy a řešení umístění kanalizace a kanalizační šachty na 

převáděné části pozemku. Stavební bytové družstvo Přerov dne 3.10.2016 sdělilo, že nemá o koupi 

pozemku v okolí budovy zájem.  

Při převodu části pozemku, na kterých bude vybudována zpevněná plocha pro parkování v místě mezi 

budovou garáží a železniční tratí dle žádosti společnosti KOVET, by městu zůstala část pozemku bez 

zajištěného právního přístupu. Proto bylo se společností KOVET sjednáno, že odkoupí celou zbývající 

část pozemku, která je dlouhodobě neužívaná a zarostlá nálety.  

Koordinační skupina projednávala záležitost převodu části pozemku p.č. 30/7 v k.ú. Předmostí (dnes 

vedený v katastru nemovitostí jako p.č. 30/54) na 21. jednání dne 13.10.2016 a konstatovala, že k 

převodu není námitek.  

Komise pro záměry na 21. jednání dne 19.10.2016 doporučila Radě města Přerova schválit záměr 

úplatného převodu předmětné části pozemku dle návrhu usnesení. 

Místní výbor Předmostí sdělil, že nemá k převodu části pozemku pro realizaci záměru žadatele 

námitky.  

Rada města Přerova schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části předmětného 

pozemku. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 7.11 do 21.11.2016. 

Bylo zadáno vyhotovení geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku. Tímto 

geometrickým plánem pod č.pl. 1205-304/2016 byla z pozemku p.č. 30/7 oddělena část označená 

novým p.č. 30/65 o výměře 1450 m2, která měla být předmětem převodu do majetku společnosti 

KOVET. 

Kupní cena byla stanovena na základě znaleckého posudku, vyhotoveného znalcem JUDr. Vratislavem 

Dočkalíkem, kdy cena zjištěná byla stanovena částkou 1.025.370,- Kč, t.j. 707,15,- Kč/m2 a cena v 

místě a čase obvyklá byla stanovena částkou 1.029.500,- Kč, tj. 710,- Kč/m2 - cena včetně DPH. 

Náklady na vyhotovení tohoto posudku činily 2.996,- Kč. 

Žadatel souhlasil s kupní cenou ve výši ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem a s úhradou 

nákladů spojených s převodem pozemku.  

V době přípravy podkladů pro projednání převodu a uzavření kupní smlouvy v orgánech města došlo k 

zápisu geometrického plánu v lokalitě, který znemožnil zápis geometrického plánu vyhotoveného pro 

realizaci převodu společnosti KOVET. Pro převod je nutno vyhotovit geometrický plán nový. 



Z časových důvodů, s ohledem na záměr společnosti KOVET zahájit přípravu investiční akce, bylo 

dohodnuto, že bude předloženo ke schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s tím, že 

kupní smlouva bude uzavřena po doložení geometrického plánu potvrzeného katastrálním úřadem 

(předpoklad doložení geometrického plánu - konec května 2017).  

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod části pozemku navazujícího na 

pozemky užívané pro stanici technické kontroly na ulici Teličkova v Předmostí, za účelem 

vybudování zpevněných ploch s parkovacími místy a přízemní stavby stanice měření emisí, kdy 

tato část pozemku se nachází v okolí sousední budovy patrových garáží.  

 

 


