
Pořadové číslo:  41/3.3.1. 

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: 

Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov – pozemků 

p.č. 6868/154, p.č. 6868/155, p.č. 6868/163 vše v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. ruší své usnesení č. 971/33/3/2017 ze dne 20.11.2017, kterým schválilo bezúplatný 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 a část pozemku p.č. 6868/83 označeného dle geometrického 

plánu č. 6184-31/2015_a nově 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. 

 

2. si vyhrazuje rozhodnout o zřízení věcného břemene - služebnosti uvedené v bodu 4 návrhu 

na usnesení. 

 

3. schvaluje 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 a část pozemku p.č. 6868/83 

označeného dle geometrického plánu č. 6184-31/2015_a nově 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 za kupní cenu ve výši 2.290.000,-Kč a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 

1. 

 

4. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti: 

a) stezky a cesty k tíži nově vzniklého pozemku p.č. 6868/163 v k.ú. Přerov ve prospěch 

prodávajícího společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 

70994226 (in personam) a zároveň (in rem) ve prospěch prodávajícího jako aktuálního 

vlastníka, jakož i každého dalšího eventuelně budoucího vlastníka pozemku p.č. 910/1, 



pozemku p.č. 6868/83 a nově vzniklého pozemku p.č. 6868/166 (panující nemovité věci) v 

k.ú. Přerov dle geometrického plánu č. 6184-31/2015_a označeného jako služebnost "A",  

b) strpět umístění historického vozidla dráhy (železniční vozidlo) k tíži nově vzniklého 

pozemku p.č. 6868/163 v k.ú. Přerov (služebný pozemek) ve prospěch prodávajícího 

společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 dle 

geometrického plánu č. 6184-31/2015_a označeného jako služebnost "B",  

c) strpět parkování automobilů k tíži pozemku p.č. 6868/155 v k.ú. Přerov (služebný pozemek 

) ve prospěch prodávajícího společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. 

Svobody 1222, IČ 70994226 dle geometrického plánu č. 6571-92/2017,  

  

ve znění dle přílohy č. 1. 

  

Služebnosti budou zřízeny bezúplatně a na dobu neurčitou. 

 

5. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

3 a 4 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: 

Zastupitelstvo města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova na  dne 20.6.2016 usnesením č. 501/18/3/2016 bod 3 schválilo  záměr 

StMPr - úplatný převod pozemků do vlastnictví StMPr.  

 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 2.11.2017 usnesením č. 3297/80/7/2017 podala návrh ZM 

schválit úplatný převod pozemků do vlastnictví StMPr a schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti.  

 

Zastupitelstvo města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova dne 20.11.2017 po projednání úplatného převodu pozemků do vlastnictví 

StMPr a zřízení věcného břemene - služebnosti usnesením č. 971/33/3/2017 schválilo bezúplatný 

převod pozemků do vlastnictví StMPr.  

 

Rada města Přerova  

Na základě vyjádření ČD a.s. Rada města Přerova opětovně projednala dne 25.1.2018 a usnesením č. 

3553/84/7/2018  podala návrh ZM zrušit své usnesení dle bodu 1, vyhradit si rozhodování o návrhu na 

usnesení dle bodu 4, schválit úplatný převod pozemků do vlastnictví StMPr dle bodu 3 a schválit 

zřízení věcného břemene dle bodu 4. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Přerova na svém jednání dne 20.6.2016 projednávalo záměr převodu pozemků 

situovaných v přednádražním prostoru do vlastnictví StMPr a usnesením č. 501/18/3/2016 schválilo 

mimo jiné i záměr StMPr – 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. 



  

Pozemky jsou situovány v přednádražním prostoru, tvoří chodníky a veřejné prostranství, pozemky 

p.č. 6868/154 a p.č. 6868/155 tvoří parkoviště v ul. Husova před budovou ČD, o jejichž čistotu a 

pořádek se starají TSMPr.  

  

Kupní cena těchto pozemků dle znaleckého posudku činí 2.290.000,-Kč. Při prodeji pozemků se 

neuplatňuje DPH, prodej je osvobozen od DPH.  

  

Ujednáním kupní smlouvy bude zřízení níže uvedených věcných břemen.  

  

Pozemek p.č. 6868/163 bude při prodeji zatížen služebností 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. 

  

Služebnosti budou zřízeny bezúplatně a na dobu neurčitou. 

  

V kupní smlouvě je uvedena podmínka uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene - služebnosti s budoucím oprávněným státní organizací Správa železniční dopravní cesty, se 

sídlem Praha 1-Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ 70994234, pro vstup, vjezd, pro zřízení a 

provozování vedení dopravně technické infrastruktury na nemovitostech uvedených v kupní smlouvě s 

ČD a.s. Dotčená zařízení dopravně technická infrastruktura nejsou součástmi a příslušenstvím 

převáděných pozemků a StMPr se ve smlouvě zaváže, že ponechá dotčená zařízení na/v převáděných 

pozemcích i v mezidobí do budoucího zřízení služebností a nebude činit ni, o čem by věděl nebo 

musel předpokládat, že může uvedená cizí zařízení poškodit nebo ohrozit a umožní k nim nezbytný 

přístup k provozování a provádění údržby.  

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena úplatně na dobu neurčitou a bezúplatně.  

  

Rada města Přerova na svém schůzi dne 2.11.2017 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti 

právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat vedení dopravně technické infrastruktury a 

s tím spojeného omezení, spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným 

třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu, údržby, 

oprav, úprav, rekonstrukce, správy, modernizace a zlepšení výkonnosti vedení dopravně technické 

infrastruktury - elektrického kabelového vedení NN, VN, sdělovacího a zabezpečovacího kabelového 

vedení a telekomunikačního kabelového vedení a zařízení (HDPE s OK, DK, TK, MK) k tíži pozemků 

p.č. 6868/83, označeného dle geometrického plánu č. 6184-31/2015_a nově jako pozemek p.č. 

6868/163 ost. pl., dráha, p.č. 6868/154 ost. pl., ost. dopravní pl., p.č. 6868/155 ost. pl., ost. dopravní 

pl., a to ve prospěch státní organizace Správa železniční dopravní cesty, se sídlem Praha 1-Nové 

Město, Dlážděná 1003/7, IČ 70994234 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene – služebnosti. 

  

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a bezúplatně.  

  

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím 

povinným z věcného břemene - služebnosti a státní organizací Správa železniční dopravní cesty, se 

sídlem Praha 1-Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ 70994234, jako budoucím oprávněným z věcného 

břemene. 

  



Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena do 6 měsíců ode dne nabytí právních 

účinků vkladu práva ze smlouvy, na jejímž základě dojde k převodu vlastnických práv k dotčeným 

pozemkům na budoucího povinného z věcného břemene, přičemž budoucí povinný z věcného břemene 

do 90 dnů ode dne nabytí právních účinků vkladu práva z kupní smlouvy písemně vyzve budoucího 

oprávněného z věcného břemene k uzavření smlouvy o zřízení věcného břememe a budoucí oprávněný 

z věcného břemene připraví a budoucí oprávněný z věcného břemene připraví a uzavře smlouvu o 

zřízení věcného břemene nejpozději do 180 dnů ode dne doručení písemné výzvy budoucím povinným 

z věcného břemene. Oprávněný z věcného břemene - služebnosti uhradí správní poplatek za vklad 

smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti do katastru nemovitostí. V případě porušení 

povinnosti povinného z věcného břemene vyzvat oprávněného z věcného břemene k uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene je oprávněný z věcného břemene oprávněn požadovat po povinném z 

věcného břemene smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč. 

  

Smlouva bude uzavřena za předpokladu, že dojde k uzavření kupní smlouvy dle návrhu na usnesení 

uvedeného v bodu 3 a k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle návrhu na usnesení 

uvedeného v bodu 4.  

Zastupitelstvo města Přerova dne 20.11.2017 projednávalo úplatný převod pozemků do vlastnictví 

StMPr a zřízení věcného břemene - služebnosti a usnesením č. 971/33/3/2017 schválilo bezúplatný 

převod těchto pozemků do vlastnictví StMPr a zřízení věcného břemene - služebnosti v usnesení 

uvedeno nebylo.  

  

Na základě této skutečnosti odbor správy majetku oslovil společnost ČD a.s. s požadavkem na 

bezúplatný převod pozemků do vlastnictví StMPr a ČD a.s. se vyjádřila, že není oprávněna převádět 

nemovitý majetek bezúplatně, že prodávají nemovitý majetek ve svém vlastnictví za kupní cenu, která 

vychází z ceny obvyklé stanovené znalcem ve znaleckém posudku dle metodiky schválené Dozorčí 

radou Českých drah a.s.. Dále uvedly, že obchodní případ prodeje byl projednán v souladu s vnitřními 

předpisy ČD a byl udělen předchozí souhlas Představenstva a Dozorčí rady k prodeji za stanovených 

podmínek a za kupní cenu 2.290.000,-Kč. (viz příloha vyjádření ČD a.s. ze dne 4.1.2018) 

  

Odbor správy objednal dne 16.2.2018 oponentní znalecký posudek na ocenění předmětných pozemků 

ve vlastnictví společnosti České dráhy. Na základě znaleckého posudku vyhotoveného dne 31.5.2018 

společností Znalci a odhadci - znalecký ústav spol. s r.o. činí cena administrativní 3.843.390,-Kč a 

cena v místě a čase obvyklá pozemků 2.960.000,-Kč. 

  

Vzhledem k vyjádření ČD a.s., která trvá na úplatném převodu, předkládá odbor správy majetku 

opětovně záležitost k projednání ZM s návrhem na zrušení svého usnesení ze dne 20.11.2017, kterým 

schválilo bezúplatný převod pozemků a schválení úplatného převodu těchto pozemků a schválení 

zřízení věcného břemene - služebnosti dle návrhů na usnesení.  

  

MAJ ve svém rozpočtu na rok 2018 má potřebné finanční prostředky na úhradu kupní ceny.  

  

  

Předloženým materiálem je řešen převod pozemků situovaných v přednádražním prostoru 

(chodníky, veřejné prostranství, parkoviště v ul. Husova) do vlastnictví StMPr z vlastnictví ČD 

a.s..  

 

 


