
Pořadové číslo:  41/3.1.1. 

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 17.08.2018 

Návrh pro 41. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 8. 2018 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku  

statutárního města Přerova –  p.č. 807/1, p.č. 808/3, p.č. 813, p.č. 814/1,p.č. 814/2 - na 

pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 814/4, p.č. 814/5, p.č. 879/1- součástí je stavba bez 

čp/če, p.č. 879/2 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/1, p.č. 880/3 - součástí je stavba 

bez čp/če, p.č. 880/5 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/6 - součástí je stavba bez 

čp/če, p.č. 880/9, p.č. 881/3 - na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 882/1 - součástí je 

stavba bez čp/če, p.č. 882/2 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 883/1 – na pozemku stojí 

stavba bez čp/če, p.č. 883/2 - na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 884/1 - součástí je 

stavba bez čp/če, p.č. 885 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 886 - součástí je stavba bez 

čp/če, p.č. 892/2, p.č. 897/1, p.č. 897/3, p.č. 897/4 - součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. 

Přerov  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 807/1 ost. plocha o výměře 1250 m2, p.č. 808/3 ost. 

plocha o výměře 2 m2, p.č. 813 zast. plocha a nádvoří o výměře 217 m2, p.č. 814/1 ost. plocha o 

výměře 2194 m2, p.č. 814/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 894 m2 a stavby bez čp/če na pozemku 

p.č. 814/2 zast. plocha a nádvoří, p.č. 814/4 zast. plocha a nádvoří o výměře 189 m2, p.č. 814/5 ost. 

plocha o výměře 1401 m2, p.č. 879/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 291 m2, jehož součástí je 

stavba bez čp/če, p.č. 879/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 52 m2, jehož součástí je stavba bez 

čp/če, p.č. 880/1 ost. plocha o výměře 3701 m2, p.č. 880/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 83 m2, 

jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/5 zast. plocha a nádvoří o výměře 22 m2, jehož součástí je 

stavba bez čp/če, p.č. 880/6 zast. plocha a nádvoří o výměře 22 m2, jehož součástí je stavba bez 

čp/če, p.č. 880/9 ost. plocha o výměře 2761 m2, p.č. 881/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 33 m2 a 

stavby bez čp/če na pozemku p.č.881/3 zast. plocha a nádvoří, p.č. 882/1 zast. plocha a nádvoří o 



výměře 1147 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 882/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 1392 

m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 883/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 3460 m2 a stavby 

bez čp/če na pozemku p.č. 883/1 zast. plocha a nádvoří, p.č. 883/2 zast plocha a nádvoří o výměře 

274 m2 a stavby bez čp/če na pozemku p.č. 883/2 zast. plocha a nádvoří, p.č. 884/1 zast. plocha a 

nádvoří o výměře 139 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 885 zast. plocha a nádvoří o 

výměře 486 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 886 zast. plocha a nádvoří o výměře 276 m2, 

jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 892/2 zast. plocha a nádvoří o výměre 399 m2, p.č. 897/1 ost. 

plocha o výměře 584 m2, p.č. 897/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 59 m2, p.č. 897/4 zast. plocha a 

nádvoří o výměře 466 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Přerov, z majetku JUTA a.s., 

se sídlem Dukelská 417, 54 401 Dvůr Králové , IČ 45534187. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb konstatuje, že na výkup pozemků a budov nemá v 

rozpočtu vyčleněny finanční prostředky. 

 

Koordinační skupina 

Žádost projednala koordinační skupina dne 22.6.2018 a nezaujala k nabídce stanovisko. Rozhodnutí 

ponechává na orgánech města.  

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry dne 18.7.2018  doporučila Radě města Přerova  schválit záměr úplatného převodu 

dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova projednala žádost na 97. schůzi dne 9.8.2018 a podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit záměr úplatného převodu nemovitých věcí                     z majetku statutárního města 

Přerova  -  pozemků a budov  uvedených v návrhu usnesení. 

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 

Pozemky nacházející se v areálu firmy JUTA a.s. byly součástí území, na které byla zpracována 

urbanistická soutěž “Městotvorné řešení území kolem tzv. průpichu v Přerově“. Následně bylo na 

základně vítězného návrhu schváleno Zastupitelstvem města Přerova zpracování Regulačního plánu 

Přednádraží - průpich. V současné době probíhá zpracování návrhu řešení regulačního plánu.  

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o velkou šanci, aby město území kolem průpichu mohlo dle svých 

představ regulovat proběhlo jednání se zástupci společnosti JUTA a.s.. Původní představa byla uzavřít 

s Jutou memorandum o vzájemné spolupráci s tím, že město by bylo oprávněno nabízet za částku 1900 

kč/m2 třetím stranám pozemky Juty. Jedná se o výměru 21 798 m2. Společnost Juta má zájem tyto 

pozemky co nejvýhodněji a nejrychleji prodat. Proto společnost navrhla, aby si město pozemky 

odkoupilo a mohlo řešit území dle svého uvážení a časové potřeby. 

 

Vítězný návrh urbanistické soutěže a také regulační plán předpokládá komunikační propojení řešeného 

území okolo průpichu přes areál firmy Pivovar ZUBR a.s. na ulici Havlíčkovu.  

 

Na podkladě výsledků řešení proběhla v květnu tohoto roku jednání za účasti zástupců Statutárního 

města Přerova, pracovníků odboru koncepce a strategického rozvoje MMPr a zpracovatele regulačního 

plánu se zástupci Pivovaru ZUBR a.s., o možnosti realizace komunikačního propojení. Od zástupců 

Pivovaru ZUBR a.s. bylo sděleno, že v trase komunikačního propojení je plánována výstavba skladové 

haly.  



 

Výsledkem tohoto jednání vyvstala možnost řešení tohoto problému - komunikačního propojení přes 

areál firmy ZUBR a.s. a výstavy skladové haly, možnou směnou pozemků mezi Statutárním městem 

Přerov a Pivovarem ZUBR a.s. za předpokladu výkupu pozemků areálu firmy JUTA a.s. Statutárním 

městem Přerov, kdy skladová hala by pak byla vystavěna právě na směňovaných pozemcích (v 

bývalém areálu firmy JUTA a.s.) a tím by se uvolnily pozemky pro výstavbu komunikačního 

propojení přes areál firmy Pivovar ZUBR a.s. 

 

Výkupem pozemků by město získalo možnost regulace celého řešeného území okolo průpichu. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky a budovy se nachází v ul. Škodova a jsou v majetku JUTA a.s., se sídlem Dukelská 417, 54 

401 Dvůr Králové, IČ 45534187 (dále jen JUTA). Ta nabídla statutárnímu městu Přerov úplatný 

převod nemovitostí uvedených v návrhu usnesení - pozemků a staveb v rámci připravované stavby 

I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa. Pozemky a stavby ve vlastnictví JUTA, které jsou přímo 

dotčené výše uvedenou stavbou již byly převedeny do majetku ČR-ŘSD jako investora.  

  

Zbývající pozemky a stavby nabízí JUTA statutárnímu městu Přerovu za cenu 1.900,- Kč/m2 

včetně stávajících staveb.  

Celková výměra nabízených pozemků je 21.794 m2. Kupní cena činí celkem 41.408.600,- Kč. 

JUTA navrhuje, aby kupní cena byla uhrazena ve dvou splátkách, jedna v roce 2018, druhá v 

roce 2019. 

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je nabídka JUTY na 

úplatný převod pozemků a budov v ul. Škodova v Přerově do majetku statutárního města 

Přerova.  

 

 


