
Pořadové číslo:  5/6.3.4. 

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 17.04.2019 

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 do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 

3401/20, p.č. 3401/21, p.č. 3401/22, p.č. 3412/18, p.č. 3412/22 vše v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 3401/20 ostatní plocha o výměře 165 m2, p.č. 

3401/21 ostatní plocha o výměře 50 m2, p.č. 3401/22 ostatní plocha o výměře 21 m2, p.č. 

3412/18 ostatní plocha o výměře 687 m2 a p.č. 3412/22 ostatní plocha o výměře 30 m2 vše v 

k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti MJM agro a.s, Cholinská 1048/19, Litovel, IČ: 06642331 

do vlastnictví statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.906.706,- Kč 

včetně DPH, t.j. 2000 Kč/m2. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, kupní smlouva bude uzavřena 

nejpozději do 90 dnů ode dne splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy 

pro užívání stavby "I/55 Přerov, okružní křižovatka Dluhonská" a po provedení výmazu 

zástavních práv k pozemkům, které jsou předmětem převodu. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

  

  

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

  

590 152,9* +1 906,8 592 059,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

 

  



PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3639 530 Akce nad 500 tis. Kč (č. 

5300550  

- Převod pozemků u okružní 

křižovatky Dluhonská) 

  

0,0 +1 906,8 1 906,8 

 

 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku požádal o rozpočtové opatření na zajištění finančních prostředků na výkup 

pozemků v rozsahu dle návrhu usnesení. Předmětné pozemky jsou dotčeny stavbou okružní křižovatky 

Dluhonská a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě se společností MJM agro a.s. je podmínkou 

této společnosti pro udělení souhlasu s umístěním této stavby.  

 

Odbor ekonomiky: 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o 

rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 1 906 800 Kč. Na financování výše uvedené akce budou 

použity zdroje ze zůstatku hospodaření roku 2018. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 13. schůzi dne 4.4.2019 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod pozemků v rozsahu a za podmínek dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 3401/20 ostatní plocha o výměře 165 m2, p.č. 3401/21 ostatní plocha o výměře 50 m2, 

p.č. 3401/22 ostatní plocha o výměře 21 m2, p.č. 3412/18 ostatní plocha o výměře 687 m2 a p.č. 

3412/22 ostatní plocha o výměře 30 m2 vše v k.ú. Přerov se nachází z části v oploceném areálu 

společnosti MJM agro a.s., se sídlem Litovel, Cholinská 19 - nástupnické společnosti zaniklé 

společnosti MJM Litovel a.s. na základě projektu fúze sloučením společností (dále jen MJM). 

Pozemky z části tvoří veřejně přístupnou plochu mezi tímto areálem a komunikací ul. Dluhonská.  

  

Při přípravě stavby "Silnice II/436 Přerov - úprava křižovatky silnic Dluhonská" její investor 

Olomoucký kraj jednal od roku 2015 s vlastníky dotčených pozemků (původně v katastru nemovitostí 

vedených jako p.č. 3401/1 a p.č. 3412/1 oba v k.ú. Přerov) o podmínkách umístění této stavby. Jednalo 

se m.j. i o pozemky v majetku společnosti MJM, které jsou dotčeny stavebními objekty, které by po 

realizaci stavby byly převáděny do majetku statutárního města Přerova. Z tohoto důvodu bylo 

dohodnuto, že uvedené pozemky bude vykupovat statutární město Přerov.  

Prvotní návrh kupní ceny ze strany MJM činil cca 3.259,- Kč/m2, t.j. celkem při celkové výměře 

vykupovaných pozemků částka ve výši 3.010.527,- Kč. Tato částka obsahovala jak kupní cenu, tak 

náhradu ušlého zisku po dobu realizace stavby, záborů atd.). Následně probíhala další jednání mezi 

statutárním městem Přerov, Olomouckým krajem a MJM o podmínkách vypořádání stavby, kdy 

Olomoucký kraj sdělil, že jako stavebník bude kompenzovat zábory pozemků po dobu výstavby a dále 

úpravy související se zásahem stavby do stávajícího areálu MJM na ul. Polní v Přerově (oplocení, 

zkrácení železniční vlečky atd).  

Za účelem výkupu dotčených pozemků do vlastnictví statutárního města Přerova byl v r. 2017 

zpracován znalecký posudek, který vyhotovila společnost ZNALCI A ODHADCI - znalecký ústav 

s.r.o. Předmětem ocenění byly nejen pozemky, ale i příslušenství - železniční vlečka, sloup veřejného 



osvětlení a stožáry na vlajky v počtu 2 ks. Hodnota pozemků byla stanovena ve výši 1.400,- Kč, 

hodnota příslušenství byla stanovena částkou 330.989,70 Kč, t.j. celkem 1.665.189,70 Kč bez DPH. 

Rada města Přerova na své 73. schůzi dne 13.7.2017 schválila záměr statutárního města Přerova 

úplatný převod částí pozemků p.č. 3401/1 o výměře cca 235 m2 a p.č. 3412/1 o výměře cca 873 m2 

oba v k.ú. Přerov z vlastnictví MJM do majetku statutárního města Přerova za předpokladu finančního 

krytí. 

Společnost MJM dále řešila s investorem stavby úpravy areálu vyvolané stavbou okružní křižovatky a 

současně komunikovala se statutárním městem Přerov ve věci řešení výkupů dotčených pozemků, 

zejména ve věci možnosti snížení navrhované kupní ceny v souvislosti se nově zpracovaným 

znaleckým posudkem.  

V mezičase Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo na zasedání dne 18.9.2017 uzavření smlouvy 

o postoupení licence, o darování hmotných věcí - projektové dokumentace, o postoupení práv a 

povinností z územního rozhodnutí" o umístění stavby "II/436 Přerov - úprava křižovatky silnic, 

Dluhonská" mezi Olomouckým krajem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a společností Dopravoprojekt 

Brno a.s. Po podpisu této smlouvy došlo k postupnému předávání dokumentace k uvedené stavbě - 

dokumentace k územnímu řízení, včetně vydaného pravomocného územního rozhodnutí a dalších 

dokumentů. V dokumentaci pro územní rozhodnutí byly již zapracovány požadavky společnosti MJM. 

Další stupeň projektové dokumentace pro stavební povolení stavby nově nazvané "I/55 Přerov okružní 

křižovatka Dluhonská" následně tedy zajišťoval nový investor Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

Ředitelství silnic a dálnic ČR následně řešilo s MJM podmínky souhlasu se stavbou okružní 

křižovatky.  

Statutární město Přerov zpracovalo předběžný návrh smlouvy - vzhledem k nutnosti vyhotovení 

geometrického plánu a zatížení dotčených pozemků zástavním právem smluvním a zákazem zcizení a 

zatížení - byl zpracován návrh budoucí kupní smlouvy. Tato smlouva řešila převod pozemků 

dotčených trvalým záborem. Dočasný zábor a náhrady - úpravy areálu v rámci stavby řešilo 

Ředitelství silnic a dálnic ČR. Po proběhlých několika dalších jednáních mezi zástupci MJM, 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a zástupci statutárního města Přerova došlo počátkem roku 2019 ke 

konečné dohodě. MJM odsouhlasilo podmínky uzavření budoucí kupní smlouvy se statutárním 

městem Přerov, kdy navrhlo kupní cenu ve výši 1.906.706,- Kč včetně DPH, t.j. 2.000,- Kč/m2 včetně 

DPH (t.j. 1.575.790,- Kč bez DPH). Kupní smlouva by byla uzavřena do 90 dnů ode dne splnění 

podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby "I/55 Přerov okružní 

křižovatka Dluhonská" s tím, že pozemky budou převedeny bez jakýchkoli právních vad, zejména bez 

zatížení zástavním právem smluvním. 

Ředitelství silnic a dálnic ČR podalo počátkem r. 2019 návrh na zápis geometrického plánu, kterým je 

vymezena stavba okružní křižovatky v souladu s vydaným územním rozhodnutím. Předmětem 

převodu do majetku statutárního města jsou tedy pozemky dnes vedené v katastru nemovitostí jako 

p.č. 3401/20, p.č. 3401/21, p.č. 3401/22, p.č. 3412/18 a p.č. 3412/22 o celkové výměře 953 m2 

všechny v k.ú. Přerov. 

MJM Litovel a.s. a Ředitelství silnic a dálnic ČR po uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřou 

společně dohodu o vypořádání práv a povinností souvisejících se stavbou okružní křižovatky, na 

základě které budou provedeny stavební úpravy - jako vyvolané investice - v areálu související s jeho 

zmenšením - zkrácení železniční vlečky, přesun stožárů, veřejného osvětlení atd v předpokládané výši 

cca 320.738,- Kč a dále Ředitelství silnic a dálnic uhradí MJM Litovel a.s. částku 9.930,- Kč, jako 

náhradu za rušenou část železniční vlečky.  

Dle vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR je nutno, aby majetkoprávní vypořádání se společností 

MJM Litovel a.s. bylo urychleně dořešeno, neboť stavbu okružní křižovatky Dluhonská je nutno 

realizovat v návaznosti na již probíhající stavbu "I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí". 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán návrh úplatného převodu pozemků dotčených 

stavbou "I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská"- investor Ředitelství silnic a dálnic ČR - 

na kterých budou v rámci této stavby vybudovány stavební objekty, které budou po jejím 

dokončení převedeny do majetku města. Uzavření budoucí kupní smlouvy je podmínkou 

současného vlastníka pozemku pro vydání souhlasu s umístěním této stavby na pozemcích.   
 


