
Pořadové číslo:  6/3.2.3. 

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: 

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

3473/54, p.č. 3477/2, p.č. 5084/22, p.č. 5084/30 a p.č. 5084/32 všechny  v k.ú. Přerov  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 3473/54 ostatní plocha o výměře 133 m2, p.č. 3477/2 ostatní 

plocha o výměře 104 m2, p.č. 5084/22 ostatní plocha o výměře 49 m2, p.č. 5084/30 ostatní plocha o 

výměře 89 m2 a p.č. 5084/32 ostatní plocha o výměře 21 m2 všechny v k.ú. Přerov z majetku 

statutárního města Přerova do majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 

se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390 za dohodnutou kupní cenu ve výši 

332.040,- Kč, včetně DPH. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Z časových důvodů nebyla záležitost projednána na jednání koordinační skupiny. Bylo vyžádáno 

samostatné stanovisko odboru koncepce.  

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje: 

Žádost ŘSD ČR je v souladu s budoucím vlastnictvím stavebních objektů a pozemků pod nimi po 

dokončení stavby „I/55 Přerov, okružní křižovatka Dluhonská“. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb převod pozemků doporučuje, požadované pozemky jsou 

dotčeny stavbou „I/55 Přerov, okružní křižovatka Dluhonská“, která bude realizována v návaznosti na 

již probíhající stavbu "I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí". 

 



Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti projednala záležitost na 4. zasedání dne 3.4.2019, kdy doporučila 

Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemků p.č. 3473/54, 

p.č. 3477/2, p.č. 5084/22, p.č. 5084/30 a p.č. 5084/32 všechny  v k.ú. Přerov z majetku statutárního 

města Přerova. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 14. schůzi dne 18.4.2019 schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod pozemků v rozsahu dle návrhu usnesení. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 

25.4.2019 do 10.5.2019. Rada města Přerova na 16. schůzi dne 23.5.2019 podala návrh Zastupitelstvu 

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

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 3473/54 ostatní plocha o výměře 133 m2, p.č. 3477/2 ostatní plocha o výměře 104 m2, 

p.č. 5084/22 ostatní plocha o výměře 49 m2, p.č. 5084/30 ostatní plocha o výměře 89 m2 a p.č. 

5084/32 ostatní plocha o výměře 21 m2 všechny v k.ú. Přerov tvoří plochy podél komunikace ulice 

Tržní v blízkosti křižovatky s ulici Dluhonská . Uvedené pozemky nejsou využívané a jsou v majetku 

statutárního města Přerova.  

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, na Pankráci 546/6, IČ: 65993390 (dále jen ŘSD) 

připravuje realizaci stavby „I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská“, na kterou bylo dne 15.5.2017 

vydáno územní rozhodnutí č. 65/2017 a je zpracována dokumentace pro stavební povolení. Uvedenou 

stavbou bude dotčen mimo jiné i majetek statutárního města Přerova a to pozemky p.č. 3473/54 ostatní 

plocha o výměře 133 m2, p.č. 3477/2 ostatní plocha o výměře 104 m2, p.č. 5084/22 ostatní plocha o 

výměře 49 m2, p.č. 5084/30 ostatní plocha o výměře 89 m2 a p.č. 5084/32 ostatní plocha o výměře 21 

m2 všechny v k.ú. Přerov.  

Ředitelství silnic a dálnic ČR nyní dne 28.3.2019 zaslalo znalecký posudek a návrh kupní ceny se 

žádostí o převod uvedených pozemků z majetku města. Znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem 

*** byla cena obvyklá pozemků včetně DPH stanovena takto: 

u pozemku p.č. 3473/54 ve výši 125.210,- Kč, tj. 941,40 Kč/m2 

u pozemku p.č. 3477/2 ve výši 84.700,- Kč, tj. 814,39 Kč/m2 

u pozemku p.č. 5084/30 ve výši 49.850,- Kč, tj. 560,16 Kč/m2 

u pozemku p.č. 5084/22 ve výši 20.280,- Kč, tj. 413,87 Kč/m2 

u pozemku p.č. 5084/32 ve výši 8.690,- Kč, tj. 413/87 Kč/m2. 

Celkem cena obvyklá za všechny vykupované pozemky o výměře 396 m2 je tímto posudkem 

stanovena ve výši 288.730,- Kč. V souladu s ust. § 3, písm. b) zákona č. 416/2009 Sb. v platném znění 

(zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 

elektronických komunikací) je kupní cena sjednána ve výši znaleckého posudku vynásobené 

koeficientem 1,15. Kupní cena za pozemky tedy bude činit celkem 332.040,- Kč, včetně DPH. ŘSD 

také uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod pozemků, které jsou 

dotčeny stavbou „I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská“, jejímž investorem je Ředitelstvím 

silnic a dálnic ČR.  

 

 


