
Pořadové číslo:  5/6.2.8. 

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 18.04.2019 

Návrh pro 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 30. 4. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 

1144 a částí pozemků  p.č. 1158 a p.č. 1159 vše v k.ú. Čekyně  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 1144 orná půda o výměře 810 m2, části pozemku p.č. 1158 

orná půda o výměře cca 240 m2 a části pozemku p.č. 1159 ostatní plocha o výměře cca 90 m2 vše v 

k.ú. Čekyně z majetku statutárního města Přerova do majetku společnosti Vodovody a kanalizace 

Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521 za kupní cenu ve výši 375,- Kč/m2 - cena v 

místě a čase obvyklá, včetně DPH. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov (jako 

budoucím prodávajícím) a společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 

21, IČ: 47674521 (jako budoucím kupujícím a budoucí povinný z věcného břemene) a manželi J. a  

J.C., vlastníky pozemku p.č. 1157 (jako vlastníky budoucími oprávněnými). Kupní smlouva a 

smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena do 30 dnů ode dne, kdy budoucí kupující předloží 

budoucímu prodávajícímu geometrický plán na rozdělení pozemků p.č. 1158 a p.č. 1159 oba v k.ú. 

Čekyně a na vyznačení rozsahu věcného břemene služebnosti , nejpozději však do 2 let od uzavření 

budoucí smlouvy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala záležitost na 2. jednání dne 25.1.2019, kdy z důvodu zajištění 

bezproblémového přístupu a příjezdu k nemovitosti pozemku p.č. 1157 v k.ú. Čekyně,  který je 

zajištěn formou služebnosti chůze a jízdy přes p.č. 1158, doporučila převod jen oplocené části (část 

p.č. 1144 a p.č. 1158) a uzavření kombinované smlouvy, kterou bude vydán souhlas s umístěním 

stavby sjezdu na komunikaci. Koordinační skupina nemá námitky k převodu  části pozemku p.č. 1144, 

části pozemku p.č. 1158 a části pozemku p.č. 1159 za podmínky zřízení věcného břemene – 



služebnosti chůze a jízdy pro nemovitost p.č. 1157 v rozsahu budovaného sjezdu a navazující na již 

zřízenou služebnost na p.č. 1158 pro tuto nemovitost. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku konstatuje, že dle projektové dokumentace stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, 

Penčice“ na kterou bylo již vydáno stavební povolení, navazuje na nově budovaný sjezd k areálu ČOV 

upravená plocha, která jej propojí se stávající účelovou komunikací na p.č. 1159 a současně s 

geometrickým plánem vymezenou služebností k tíži p.č. 1158 ve prospěch pozemku p.č. 1157 oba v 

k.ú. Čekyně. Účelová komunikace na p.č. 1159 pokračuje dále podél krajské komunikace ve směru na 

obec Lhotka a zde je také možné napojení na tuto komunikaci. Společnost Vak Přerov a.s. souhlasila 

se zřízením služebnosti dle vyjádření koordinační skupiny. Vzhledem k tomu že statutární město 

Přerov uzavřelo dne 19.12.2018 s obcí Lhotka smlouvu o právu provést stavbu, nájemní smlouvy a 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 1158, p.č. 

1159 a p.č. 1209 vše v k.ú. Čekyně je nutno, aby společnost Vak převzala práva  a povinnosti 

vyplývající z této smlouvy a vztahující se k převáděné části pozemku p.č. 1159. S ohledem na 

podmínky dotačního titulu pro stavbu „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“  je možno za splnění 

uvedených podmínek převod požadovaných částí pozemků doporučit.  

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 2. zasedání dne 13.2.2019 doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr úplatného převodu pozemků dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 10. schůzi dne 28.2.2019 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod pozemků v rozsahu dle návrhu usnesení. Tento záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě 

od 5.3.2019 do 20.3.2019. Rada města Přerova na 14. schůzi dne 18.4.2019 podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemků v rozsahu a za podmínek dle návrhu 

usnesení.  

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 1144 orná půda o výměře 810 m2, p.č. 1158 orná půda o výměře 1247 m2 a p.č. 1159 

ostatní plocha o výměře 490 m2 vše v k.ú. Čekyně se nachází na severním okraji části místní části 

Čekyně u krajské silnice směrem na obec Lhotku a místní část Žeravice. Pozemky p.č. 1144 a p.č. 

1158 oba v k.ú. Čekyně jsou volné, zatravněné s několika ovocnými stromy, kdy pozemek p.č. 1144 v 

k.ú. Přerov byl vykoupen pro umístění stavby čistírny odpadních vod (ČOV) od vlastníků pozemku 

p.č. 1157 v k.ú. Čekyně s podmínkou zajištění přístupu a příjezdu na tuto nemovitost (byla zřízena 

služebnost chůze a jízdy přes pozemek p.č. 1158 v k.ú. Čekyně). Pozemek p.č. 1159 tvoří nezpevněná 

účelová komunikace. Pozemky jsou v majetku statutárního města Přerova. 

  

Uvedené pozemky jsou dotčeny stavbou „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ a to konkrétně 

umístěním vlastní ČOV, zpevněných ploch, oplocení a sjezdu z krajské komunikace. Statutární město 

Přerov zpracovalo dokumentaci pro územní a stavební řízení a v současné době je na tuto stavbu 

vydáno stavební povolení. Stavbu bude realizovat společnost Vodovody a kanalizace Přerov a.s. (dále 

Vak Přerov), která má již přislíbenu dotaci na realizaci této stavby. Společnost Vak Přerov a.s. sdělila, 

že pro splnění podmínky dotace, ze které bude stavba financována, musí doložit nejpozději do konce 

října 2019 vlastnické právo k pozemkům dotčeným stavbou ČOV a proto požádala o převod částí 

pozemků p.č. 1144, p.č. 1158 a p.č. 1159 vše v k.ú. Čekyně.  

Rada města Přerova na 10. schůzi dne 28.2.2019 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod pozemků v rozsahu dle návrhu usnesení. Tento záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě 

od 5.3.2019 do 20.3.2019. 



Při výkupu pozemku p.č. 1144 v k.ú. Čekyně statutární město Přerov zřídilo služebnost chůze a jízdy k 

tíži pozemku p.č. 1158 v k.ú. Čekyně v rozsahu vymezeném geometrickým plánem ve prospěch 

pozemku p.č. 1157 v k.ú. Čekyně ve vlastnictví manž. J*** a J*** C***, bytem ***. Proto je nutno 

současně s převodem pozemků zřídit služebnost chůze a jízdy k tíži převáděných pozemků ve 

prospěch pozemku p.č. 1157 tak, aby byl zajištěn přístup a příjezd a tento pozemek z krajské 

komunikace. Zřízení této služebnosti by bylo součástí ujednání kupní smlouvy a jeho rozsahu bude 

vymezen geometrickým plánem. Společnost Vak Přerov a.s. byla s touto skutečností seznámena a 

souhlasí.  

Pro urychlení realizace převodu bylo dohodnuto, že bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí kupní 

smlouvě a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po vyhotovení geometrického plánu na 

oddělení převáděných pozemků a vyznačení rozsahu služebnosti bude uzavřena smlouva kupní a o 

zřízení věcného břemene - služebnosti. 

Bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny za 1 m2 převáděných částí pozemků. 

Dle tohoto znaleckého posudku vyhotoveného znalcem *** byla cena zjištěná 1 m2 u všech pozemků 

stanovena částkou 160,- Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá částkou 375,- Kč/m2, včetně DPH. 

  

Statutární město Přerov dále vydalo dne 19.12.2018 formou smlouvy o právu provést stavbu, nájemní 

smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti souhlas obci Lhotka s 

realizací stavby „Vodovod Lhotka“ na pozemcích p.č. 1158, p.č. 1159 a p.č. 1209 vše v k.ú. Čekyně. 

Součástí této smlouvy je závazek města, že pokud před uzavřením služebnosti bude převádět 

vlastnické právo k budoucím služebným pozemkům nebo jejím částem, které by měly být realizací 

stavby vodovod Lhotka dotčeny, převede na nabyvatele se souhlasem obce Lhotka práva a povinnosti 

vyplývající z této smlouvy, případně zajistí uzavření nové smlouvy s novým vlastníkem. Společnost 

Vak Přerov a.s. byla s tímto závazkem města seznámena a k umístění stavby obce Lhotka neměla 

námitky. Přechod práv je řešen samostatně. 

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod pozemků v k.ú. Čekyně 

dotčených stavbou ČOV, zpevněných ploch a sjezdu k této ČOV do majetku společnosti Vak 

Přerov a.s., která bude realizovat stavbu Kanalizace a ČOV Čekyně. Převod těchto pozemků je 

podmínkou dotace, ze které bude stavby financována.  

 

 


