
Pořadové číslo:  6/3.1.10. 

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 10.06.2019 

Návrh pro 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 17. 6. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí  do majetku 

statutárního města Přerova, bytových  a nebytových jednotek v objektu bytový dům č.p. 

1945, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30, v k.ú. Přerov 

(Palackého ul.), spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1945 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov a 

spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov, pozemku p.č. 31 o výměře 

205 m2 v k.ú. Přerov, včetně objektu bydlení č.p. 2024, příslušném k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 31 v k.ú. Přerov (Kratochvílova ul.), bytových a nebytových 

jednotek v objektu bytový dům č.p.120, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov (Kratochvílova ul.), spoluvlastnického podílu na 

společných částech domu č.p. 120, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 32 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 32, 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, bytových jednotek č. 1945/1, č. 1945/2, č. 1945/3, č. 1945/4, č. 1945/5, č. 

1945/104 a nebytových jednotek č. 1945/101, č. 1945/102, č. 1945/103, č. 1945/105, č. 1945/106, v 

objektu bytový dům č.p. 1945, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30, v k.ú. 

Přerov (Palackého ul.), včetně s nimi souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech 

domu č.p. 1945 příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov a 

spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov, pozemku p.č. 31 o výměře 505 m2 v k.ú. 

Přerov jehož součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 2024, příslušném k části obce Přerov I-Město na 

pozemku p.č. 31 v k.ú. Přerov ( Kratochvílova ul.), bytových jednotek č. 120/2, č. 120/4, č. 120/5 a 

nebytových jednotek č. 120/101, č. 120/102, č.120/103, č. 120/104, v objektu bytový dům č.p.120, 



příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov (Kratochvílova ul.), včetně 

s nimi souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 120, příslušném k 

části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu na pozemku 

p.č. 32, v k.ú. Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednávala záležitost převodu prostor "Pasáže" již v roce 2013, kdy upozornila 

na skutečnost, že celkově „Pasáž“ je ve špatném stavu, část stropů je ukotvena do domu na pozemku  

p.č. 22, který je ve vlastnictví další fyzické osoby. Stropní konstrukce, které tvoří podlahu pasáže jsou 

ve špatném stavu. K nabízenému převodu nezaujala stanovisko.  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb konstatuje, že na výkup výše uvedených nemovitostí 

nemá v rozpočtu plánované finanční prostředky. Doporučuje výkup pouze nemovitých věcí v rozsahu 

předloženém Komisi pro majetkové záležitosti jako VARIANTA II - t.j. bez bytových jednotek.  

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti projednala záležitost převodu nemovitostí tvořící "Pasáž" na 6. 

zasedání dne 29.5.2019 variantně - a doporučila převod všech nemovitých věcí tvořících "Pasáž" - 

pozemků, staveb na těchto pozemcích, vymezených nebytových prostor a bytových jednotek v rozsahu 

dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova projednala záležitost na 17. schůzi dne 13.6.2019. O výsledku projednání bude 

zastupitelstvo informováno zpravodajem při projednávání tohoto materiálu. 

 

Důvodová zpráva: 

Nemovité věci uvedené v návrhu usnesení tvoří tzv. "Velkou Pasáž", která propojuje ulice 

Kratochvílova a Palackého v Přerově. Manželé H*** a P*** P***, bytem ***, a YU HIPEX, spol 

s.r.o., Partyzánská 6, Přerov, (jednatel P*** P***), opětovně nabídli statutárnímu městu Přerovu 

úplatný převod nemovitostí, bytových jednotek č. 1945/1, č. 1945/2, č. 1945/3, č. 1945/4 č. 1945/5, č. 

1945/104 a nebytových jednotek č. 1945/101, č. 1945/102, č. 1945/103, č. 1945/105, č. 1945/106, v 

objektu bytový dům č.p. 1945, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30, v k.ú. 

Přerov (Palackého ul.), včetně s nimi souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech 

domu č.p. 1945 příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov a 

spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov, pozemku p.č. 31 o výměře 505 m2 v k.ú. 

Přerov včetně objektu bydlení č.p. 2024, příslušném k části obce Přerov I-Město na pozemku p.č. 31 v 

k.ú. Přerov ( Kratochvílova ul.), bytových jednotek č. 120/2, č. 120/4 a nebytových jednotek č. 

120/101, č. 120/102, č. 120/103, č. 120/104, v objektu bytový dům č.p.120, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov (Kratochvílova ul.), včetně s nimi souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 120, příslušném k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 32 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov. 

  

Pozemek p.č. 30 a budovu s bytovými a nebytovými jednotkami č.p. 1945 ( bytový dům) na pozemku 

p.č. 30, vlastní YU HIPEX spol. s.r.o. ( 6 bytů, 5 nebytových prostror) Pozemek p.č. 31 a budovu č.p. 

2024 bydlení (dle sdělení vlastníka jsou zde pouze nebytové prostory – není prohlášení vlastníka 

budovy o vymezení jednotek dle zák č. 72/1994 Sb.), která je součástí pozemku p.č. 31, je ve 

společném jmění manželů H*** a P*** P***. Část pozemku p.č. 32 a bytového domu č.p. 120 na 



pozemku p.č. 32 je ve společném jmění manželů dle spoluvlastnického podílu H*** a P*** P***, (z 

celkového počtu 6 bytů v domě vlastní manželé P*** 2 byty a z celkového počtu 4 nebytových prostor 

domě vlastní manželé P***vi 4 nebytové prostory), další 4 byty v domě vlastní fyzické osoby. 

Nabídková cena nebyla sdělena.  

  

Již v roce 2014 byla projednávána nabídka manželů P*** a YU HIPEX spol. s.r.o. na prodej těchto 

nemovitých věcí.  

Koordinační skupina žádost projednala dne 15.11.2013 a upozornila na skutečnost, že celkově „Pasáž“ 

je ve špatném stavu, část stropů je ukotvena do domu na pozemku p.č. 22, který je ve vlastnictví další 

fyzické osoby. Stropní konstrukce, které tvoří podlahu pasáže jsou ve špatném stavu. K nabízenému 

převodu nezaujala stanovisko.  

Komise pro záměry žádost projednala na zasedání dne 15.1.2014 a doporučila Radě města Přerova 

podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr úplatného převodu nemovitostí dle návrhu 

usnesení.  

Rada města Přerova na své schůzi dne 12.2.2014 doporučila Zastupitelstvu města Přerova schválit 

záměr úplatného převodu nemovitostí uvedených v návrhu usnesení. 

Rada města Přerova na své schůzi dne 24.3.2014 trvala na svém usnesení ze schůze dne 12.2.2014 a 

doporučila Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr úplatného převodu nemovitostí uvedených v 

návrhu usnesení. 

Zastupitelstvo města Přerova na svém jednání dne 28.4.2014 se v této majetkové záležitosti neusneslo. 

  

  

Dne 2.4.2019 proběhlo jednání ve věci převodu výše uvedených nemovitostí za účasti vlastníka 

nemovitostí p. P***, náměstka primátora Michala Záchy a vedoucího odboru správy majetku a 

komunálních služeb ***. Bylo dohodnuto, že majetková dispozice bude opětovně projednána v 

orgánech města.  

Záležitost byla předložena k projednání na 6. zasedání Komise pro záměry dne 29.5.2019 variantně: 

VARIANTA I - záměr převodu všech nemovitostí "Pasáže" - pozemky, budovy, nebytové prostory, 

bytové jednotky 

VARIANTA II - záměr převodu nemovitostí "Pasáže" bez bytových jednotek. 

VARIANTA III - návrh na neschválení záměru 

Komise na tomto zasedání schválila VARIANTU I. 

V případě schválení záměru bude objednán znalecký posudek na stanovení ceny nemovitostí a 

následně bude jednáno ve věci výše kupní ceny.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán záměr úplatného převodu nemovitostí tvořících 

"Pasáž" v Přerově do vlastnictví statutárního města Přerova.  

 

 


