
Pořadové číslo:  41/3.3.5. 

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 – pozemku 

p.č.  6868/162 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1.  schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 6868/162 ost. pl., dráha o výměře 1.076 m2 v k.ú. 

Přerov, na němž stojí stavba parkovacího domu pro kola ve vlastnictví společnosti Přerovská 

rozvojová s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3, IČ 27831337 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 968.000,-Kč včetně DPH a 

uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1. 

 

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 9.8.2018 podala návrh ZM schválit úplatný převod pozemku 

p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov do vlastnictví StMPr dle návrhu na usnesení v bodu 1 a schválila zřízení 

věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 

provozovat vedení dopravně technické infrastruktury a s tím spojeného omezení. 

 

Zastupitelstvo města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova na svém zasedání dne 20. 6. 2016 usnesením č. 501/18/3/2016 bod 5 

schválilo mimo jiné i záměr úplatného převodu pozemku p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov, na němž stojí 



stavba parkovacího domu pro kola ve vlastnictví společnosti Přerovská rozvojová s.r.o. z vlastnictví 

společnosti České dráhy a.s.,  do vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Zastupitelstvo města Přerova na svém zasedání dne 18. 9. 2017 usnesením č. 897/31/3/2017 schválilo 

úplatný převod pozemku p.č. 6868/162 ost. pl., dráha o výměře 1.076 m2 v k.ú. Přerov, na němž stojí 

stavba parkovacího domu pro kola ve vlastnictví společnosti Přerovská rozvojová s.r.o.  z vlastnictví 

společnosti České dráhy a.s., do vlastnictví statutárního města Přerov za kupní cenu 800.000,-Kč, 

která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH, za předpokladu finančního krytí. (potvrzení žádosti ČD 

a.s. ) 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Přerova na svém jednání dne 20.6.2016 projednávalo záměr StMPr - převod 

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

bod 5 schválilo mimo jiné i záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 

6868/162 ost. pl., dráha v k.ú. Přerov o výměře 1.076 m2, na němž stojí stavba parkovacího domu pro 

kola ve vlastnictví společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o., z vlastnictví společnosti České dráhy a.s., 

se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226, do vlastnictví statutárního města Přerov. 

  

Na pozemku je umístěna dopravně technická infrastruktura (kabelové sítě) ve vlastnictví Správy 

železniční dopravní cesty, státní organizace. Kupující - StMPr před uzavřením kupní smlouvy na 

prodej pozemku uzavře se Správou železniční dopravní cesty st. org. Smlouvu o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene pro umístění této dopravně technické infrastruktury. Věcné břemeno bude 

zřízeno bezúplatně. 

  

Vlastníkovi stavby – parkovacího domu pro kola, společnosti Přerovská rozvojová s.r.o. nabídly ČD 

a.s. k odprodeji pozemek pod stavbou. Vlastník sdělil, že nemá o koupi pozemku zájem.  

  

ČD a.s. zaslaly žádost o potvrzení kupní ceny na prodej výše uvedeného pozemku, ve kterém 

navrhovaná kupní cena činí 800.000,- Kč a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Tato záležitost 

byla schválena na jednání ZM dne 18.9.2017 usnesením č. 897/31/3/2017.  

  

Podepsaná žádost o potvrzení kupní ceny byla zaslána společnosti ČD a.s. a návrh kupní smlouvy 

odbor správy majetku obdržel k připomínkování dne 29.5.2018.  

  

Pro informaci odbor správy majetku uvádí, že ve svém rozpočtu má pro výkup pozemku potřebné 

finanční prostředky.  

  

Rada města Přerova na své schůzi dne 9.8.2018: 

  

1. podala návrh ZM schválit úplatný převod pozemku p.č. 6868/162 ost. pl.,dráha o výměře 1.076 m2 

v k.ú. Přerov, na němž stojí stavba parkovacího domu pro kola ve vlastnictví společnosti Přerovská 

rozvojová s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3, IČ 27831337 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 968.000,-Kč včetně DPH a uzavření kupní smlouvy 

ve znění dle přílohy č. 1. 

  

2. schválila zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající 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 pozemku p.č. 6868/162 ost. plocha, 

dráha v k.ú. Přerov v rozsahu označeného dle geometrického plánu č. 6184-31/2015_b, 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, 

ve znění dle přílohy č. 2. 

  

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, ve znění dle přílohy č. 2. 

  

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena do 9 měsíců ode dne nabytí právních 

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

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

do 3 měsíců ode dne nabytí právních účinků vkladu práva z kupní smlouvy písemně vyzve budoucího 

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

z věcného břemene připraví a uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene nejpozději do 6 měsíců ode 

dne doručení písemné výzvy budoucím povinným z věcného břemene. Oprávněný z věcného břemene 

- služebnosti uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad 

návrhu práva ze smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti do katastru nemovitostí. V případě 

porušení povinnosti budoucího povinného z věcného břemene vyzvat budoucího oprávněného z 

věcného břemene k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene je budoucí oprávněný z věcného 

břemene oprávněn požadovat po budoucím 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 1. 

  

Předloženým materiálem je řešen úplatný převod pozemku pod stavbou cyklodomu do 

vlastnictví StMPr z vlastnictví ČD a.s.  

 

 


