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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  
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Návrh pro 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 12. 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 vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 

2152/2, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušná k 

části obce Přerov I-Město, a částí pozemků p.č. 2152/1, p.č. 2153/5 a p.č. 2155/1, vše v 

k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje dohodu o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení služebnosti č. MMPr-SML/1248/2018, kterou dne 12.3.2019 uzavřely statutární 

město Přerov jako budoucí prodávající a budoucí oprávněný ze služebnosti a společnost Byty 

Čechova s.r.o., IČ 01991001, se sídlem Dolní schody 1912/8, Předměstí, 746 01 Opava, jako 

budoucí kupující a budoucí povinný ze služebnosti. 

 

2. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 2152/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 777 m2, jehož součástí je stavba 

občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušná k části obce Přerov I-Město, a části 

pozemku p.č. 2152/1 (ostatní plocha - ostatní komunikace) označené v geometrickém plánu č. 

6952-39/2019 ze dne 2.10.2019 jako díl „a“ o výměře 658 m2, části pozemku p.č. 2153/5 

(ostatní plocha – jiná plocha) označené v geometrickém plánu č. 6952-39/2019 ze dne 

2.10.2019 jako díl „c“ o výměře 2 m2 a části pozemku p.č. 2155/1 (ostatní plocha – jiná 

plocha) označené v geometrickém plánu č. 6952-39/2019 ze dne 2.10.2019 jako díl „d“ o 

výměře 0,23 m2, které se na základě geometrického plánu č. 6952-39/2019 ze dne 2.10.2019 

slučují do pozemku p.č. 2152/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 660 m2, vše 

v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Byty 

Čechova s.r.o., IČ 01991001, se sídlem Dolní schody 1912/8, Předměstí, 746 01 Opava, za 

celkovou kupní cenu 12.590.654,- Kč, s tím, že část kupní ceny ve výši 5.000.000,- Kč bude 

kupujícím uhrazena do 31.12.2019 a část kupní ceny ve výši 7.590.654,- Kč bude kupujícím 

uhrazena do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti změny Územního plánu města Přerova, která 



bude spočívat v lokální změně územního plánu na pozemcích p.č. 2152/2 a p.č. 2152/1, oba v 

k.ú. Přerov, za účelem změny využití (přestavby) na bytový – polyfunkční dům s bytovými 

jednotkami a komerčními prostory a výstavby parkoviště pro osobní automobily pro potřeby 

budoucího bytového – polyfunkčního domu a která kupujícímu umožní realizovat projekt 

spočívající v provedení generální rekonstrukce budovy č.p. 387 (Čechova 43) za účelem její 

přestavby na bytové jednotky s dispozicemi 1+kk, 2+kk, 3+kk a obchodních a kancelářských 

prostor za účelem prodeje bytových jednotek do osobního vlastnictví nebo jejich pronájmu za 

tržní nájemné a vybudování cca 30 parkovacích stání na nově zaměřeném pozemku p.č. 

2152/4 v k.ú. Přerov. 

 

3. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi společností Byty Čechova s.r.o., IČ 

01991001, se sídlem Dolní schody 1912/8, Předměstí, 746 01 Opava, jako povinným ze 

služebnosti a statutárním městem Přerov jako oprávněným ze služebnosti, na jejímž základě 

bude zřízeno věcné břemeno - služebnost ve prospěch oprávněného ze služebnosti k tíži 

pozemku p.č. 2152/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 777 m2 v k.ú. Přerov, jehož 

součástí je stavba občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušná k části obce Přerov 

I-Město, spočívající v právu oprávněného ze služebnosti zřídit a provozovat ve stavbě 

občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43) metropolitní síť včetně přípojného bodu 

metropolitní sítě a v povinnosti ze služebnosti strpět a umožnit oprávněnému ze služebnosti a 

jím pověřeným třetím osobám přístup do stavby občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43) 

za účelem zajišťování provozu, údržby a inventury přípojného bodu metropolitní sítě a 

případné rekonstrukce a odstranění metropolitní sítě. Služebnost bude zřízena bezúplatně na 

dobu určitou do 16.10.2020. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Komise pro projednávání záměrů v majetkových záležitostech a hospodaření s obecními byty 

Komise pro projednávání záměrů v majetkových záležitostech a hospodaření s obecními byty na svém 

zasedání konaném dne 18.10.2017 hodnotila jedinou podanou nabídku do výběrového řízení na 

úplatný převod stavby občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušné k části obce Přerov I-

Město, postavené na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova a 

přijala usnesení č. UZKBZS/35/4/4/2017, kterým doporučila Radě města Přerova podat návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod stavby občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 

43) jedinému zájemci - společnosti ZAALEX s.r.o., IČ 47666978, se sídlem K Rybníčkům 9, 747 81 

Otice, za kupní cenu 9.800.000,- Kč. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

S ohledem na časovou tíseň nebyl záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2152/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 

777 m2, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušná k části obce 

Přerov I-Město, a části pozemku p.č. 2152/1 (ostatní plocha  - ostatní komunikace) o výměře 658 m2, 

části pozemku p.č. 2153/5 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 2 m2 a části pozemku p.č. 2155/1 

(ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 0,23 m2, které se dle geometrického plánu č. 6952-39/2019 

slučují do pozemku p.č. 2152/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 660 m2 v k.ú. Přerov,  

předložen k projednání Komisi pro majetkové záležitosti. 

 

Rada města Přerova  

Rada města Přerova přijala na své 98. schůzi konané dne 9.8.2018 usnesení č. 4073/98/7/2018, 

kterým: 

 

1. zrušila své usnesení č. 2724/69/7/2017 ze dne 11.5.2017, kterým schválila vyhlášení výběrového 

řízení na úplatný převod stavby občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušné k části obce 

Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov, 

 



2. uložila odboru správy majetku a komunálních služeb vrátit společnosti ZAALEX s.r.o., IČ 

47666978, se sídlem K Rybníčkům 9, 747 81 Otice, účastnický poplatek ve výši 2.420,- Kč (vč. 

DPH), 

 

3. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod stavby občanského vybavení č.p. 

387 (Čechova 43), příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. 

Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Byty Čechova s.r.o. za kupní 

cenu ve výši 9.800.000,- Kč, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně v 

případě, že převod bude podléhat ke dni uzavření kupní smlouvy dani z přidané hodnoty, s tím, že na 

úplatný převod bude nejprve uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi statutárním městem 

Přerov jako budoucím prodávajícím a společností Byty Čechova s.r.o. jako budoucím kupujícím, 

 

4. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zřízení věcného břemene – služebnosti ve 

prospěch statutárního města Přerova k tíži stavby občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), 

příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov, spočívající v 

právo oprávněného ze služebnosti zřídit a provozovat ve stavbě občanského vybavení č.p. 387 

(Čechova 43) metropolitní síť včetně přípojného bodu metropolitní sítě a v povinnosti povinného ze 

služebnosti strpět a umožnit oprávněnému ze služebnosti a jím pověřeným třetím osobám přístup do 

stavby občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43) za účelem zajišťování provozu, údržby a inventury 

přípojného bodu metropolitní sítě a případné rekonstrukce a odstranění metropolitní sítě, které bude 

zřízeno bezúplatně na dobu určitou do 16.10.2020, s tím, že na zřízení věcného břemene – služebnosti 

bude nejprve uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi statutárním městem 

Přerov jako budoucím oprávněným ze služebnosti a společností Byty Čechova s.r.o. jako budoucím 

povinným ze služebnosti, 

 

5. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o pořízení změny 

Územního plánu města Přerova na základě požadavku žadatele změny části plochy polyfunkční 

komplexy vybavenosti na plochu bydlení bytového a o podmínění pořízení předmětné změny 

Územního plánu města Přerova úhradou nákladů na zpracování změny a vyhotovení úplného změní 

územního plánu po jeho změně. 

Rada města Přerova na své 27. schůzi dne 28.11.2019 projednala výše uvedenou majetkovou 

dispozici. Rozhodnutí Rady města Přerova bude zpravodajem sděleno  na jednání Zastupitelstva města 

Přerova. 

 

Zastupitelstvo města Přerova 

Zastupitelstvo města Přarova přijalo na svém 41. zasedání konaném dne 27.8.2018 usnesení č. 

1178/41/3/2018, kterým: 

 

1. schválilo úplatný převod stavby občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušné k části obce 

Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města 

Přerova do vlastnictví společnosti Byty Čechova s.r.o. za kupní cenu ve výši 9.800.000,- Kč, ke které 

bude připočtena daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně v případě, že převod bude podléhat ke dni 

uzavření kupní smlouvy dani z přidané hodnoty, s tím, že na úplatný převod bude nejprve uzavřena 

smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi statutárním městem Přerov jako budoucím prodávajícím a 

společností Byty Čechova s.r.o. jako budoucím kupujícím, 

 

2. schválilo zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži 

stavby občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené 

na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov, spočívající v právo oprávněného ze služebnosti zřídit a 

provozovat ve stavbě občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43) metropolitní síť včetně přípojného 

bodu metropolitní sítě a v povinnosti povinného ze služebnosti strpět a umožnit oprávněnému ze 

služebnosti a jím pověřeným třetím osobám přístup do stavby občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 

43) za účelem zajišťování provozu, údržby a inventury přípojného bodu metropolitní sítě a případné 



rekonstrukce a odstranění metropolitní sítě, které bude zřízeno bezúplatně na dobu určitou do 

16.10.2020, s tím, že na zřízení věcného břemene – služebnosti bude nejprve uzavřena smlouva o 

smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Přerov jako budoucím oprávněným ze 

služebnosti a společností Byty Čechova s.r.o. jako budoucím povinným ze služebnosti, 

 

3. rozhodlo podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, o pořízení změny Územního plánu města Přerova na základě požadavku 

žadatele změny části plochy polyfunkční komplexy vybavenosti na plochu bydlení bytového a o 

podmínění pořízení předmětné změny Územního plánu města Přerova úhradou nákladů na zpracování 

změny a vyhotovení úplného změní územního plánu po jeho změně. 

 

Zastupitelstvo města Přerov přijalo na svém 8. zasedání konaném dne 14.10.2019 usnesení č. 

297/8/4/2019, kterým schválilo záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2152/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 

777 m2, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušná k části obce 

Přerov I-Město, a části pozemku p.č. 2152/1 (ostatní plocha  - ostatní komunikace) o výměře 658 m2, 

části pozemku p.č. 2153/5 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 2 m2 a části pozemku p.č. 2155/1 

(ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 0,23 m2, které se dle geometrického plánu č. 6952-39/2019 

slučují do pozemku p.č. 2152/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 660 m2 v k.ú. Přerov. 

Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena jeho zveřejněním na úřední desce obce ve dnech 

16.10. - 31.10.2019. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb  

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit usnesení v navrženém znění. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov je v současné době vlastníkem pozemků p.č. 2152/1 (ostatní plocha - ostatní 

komunikace) o výměře 1 257 m2, p.č. 2152/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 777 m2, 

jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušná k části obce 

Přerov I-Město (dále jako „budova Čechova 43“), p.č. 2153/5 (ostatní plocha – jiná plocha) o 

výměře 1 309 m2 a p.č. 2155/1 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 8 198 m2, vše v k.ú. 

Přerov. Pozemek p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov tvoří s pozemkem p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov, jehož součástí 

je budova Čechova 43, jeden funkční celek, neboť tvoří veřejné prostranství okolo budovy Čechova 43 

a nachází se na něm příjezd a vjezd do tří podzemních garáží v budově Čechova 43, kontejnerové stání 

a veřejná zeleň.  

  

Statutární město Přerov nabylo vlastnické právo k budově Čechova 43 na základě darovací smlouvy, 

kterou uzavřelo jako obdarovaný s Českou republikou – Krajským státním zastupitelstvím v Ostravě, 

IČ 00026077, se sídlem Na Hradbách 21/1836, 729 01 Ostrava (dále jako „KSZ“), jako dárcem dne 

29.9.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.5.2014, a to s právními účinky vkladu vlastnického práva 

ke dni 3.12.2009. V darovací smlouvě se statutární město Přerov mj. zavázalo, že provede 

rekonstrukci budovy na ul. Čechova 43 tak, že do 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického 

práva do katastru nemovitostí ve prospěch obdarovaného (tj. do 3.12.2019) budou splněny podmínky 

vyžadované právními předpisy pro užívání dokončené stavby (rekonstrukce) objektu pro účely výkonu 

veřejné správy v samostatné nebo přenesené působnosti statutárního města Přerova a umístění sídla 

Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace, do objektu a s tím spojeného provozu Městské 

knihovny v Přerově, příspěvkové organizace, v objektu, a že objekt nebude užívat ke komerčním či 

jiným výdělečným účelům a ani jej nebude k takovým účelům pronajímat. Pro případ, že by statutární 

město Přerov svůj závazek nesplnilo, zavázalo se uhradit KSZ smluvní pokutu ve výši 7.850.000,- Kč. 

Statutární město Přerov nabylo vlastnické právo k pozemkům p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2, oba v k.ú. 



Přerov, na základě kupní smlouvy, kterou uzavřelo jako kupující s Českou republikou – Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 

Praha 2 (dále jako „ÚZSVM“), jako prodávajícím dne 10.9.2018, a to s právními účinky vkladu 

vlastnického práva ke dni 27.12.2018 (viz níže). 

V souvislosti s vlastnictvím budovy Čechova 43 odbor správy majetku a komunálních služeb uvádí, že 

v průběhu roku 2015 zpracoval strategický materiál „Koncepce nakládání a využití domovního 

majetku statutárního města Přerova“, v němž byla budova Čechova 43 označena jako budova, která je 

určena jako rezerva k dalšímu využití a byl doporučen úplatný převod této budovy z vlastnictví 

statutárního města Přerova. 

  

Dne 20.2.2017 přijalo Zastupitelstvo města Přerova na svém 25. zasedání usnesení č. 714/25/3/2017, 

kterým vzalo na vědomí soupis nepotřebného majetku statutárního města Přerova a schválilo záměr 

statutárního města Přerova - úplatného převodu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerova (mj. budovy Čechova 43). 

  

Na základě výše uvedeného usnesení Zastupitelstva města Přerova přijala Rada města Přerova na své 

69. schůzi konané dne 11.5.2017 usnesení č. 2724/69/7/2017, kterým schválila vyhlášení výběrového 

řízení na úplatný převod budovy Čechova 43 z vlastnictví statutárního města Přerova. Výběrové řízení 

bylo vyhlášeno dne 16.5.2017 s termínem uzávěrky nabídek do 19.6.2017. Vyhlašovací cena byla 

stanovena dle znaleckého posudku č.1261/6/17, který vyhotovil znalec Ing. Vratislav Dočkalík dne 

25.4.2017, na částku 9.720.000,- Kč, přičemž účastnický poplatek činil 2.420,-Kč (včetně DPH). 

  

Pro úplnost uvádíme, že znaleckým posudkem č. 1261/6/17, který vyhotovil znalec Ing. Vratislav 

Dočkalík dne 25.4.2017, byla stanovena cena budovy Čechova 43 v místě a čase obvyklá na částku 

9.720.000,-Kč a cena pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2, oba v k.ú. Přerov, v místě a čase obvyklá na 

částku 3.661.200,- Kč (cena pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov činila 2.262.600,- Kč, tj. 1.800,- 

Kč/m2 a cena pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov činila 1.398.600,- Kč, tj. 1.800,- Kč/m2). Celková 

cena předmětných nemovitých věcí činila 13.381.200,- Kč a po korekci byla celková cena těchto 

nemovitých věcí stanovena znaleckým posudkem na částku 12.043.000,- Kč. 

Vzhledem k tomu, že se do výběrového řízení nepřihlásil žádný zájemce, Komise pro záměry na svém 

31. zasedání konaném dne 21.6.2017 doporučila Radě města Přerova vyhlásit další kolo výběrového 

řízení za stejných podmínek.  

Následně dne 7.9.2017 přijala Rada města Přerova na své 76. schůzi usnesení č. 3124/76/7/2017 , 

kterým opětovně schválila vyhlášení výběrového řízení na úplatný převod budovy Čechova 43 z 

vlastnictví statutárního města Přerova. Výběrové řízení bylo vyhlášeno dne 13.9.2017 s termínem 

uzávěrky nabídek do 17.10.2017. Vyhlašovací cena byla stanovena dle znaleckého posudku č. 

1261/6/17, který vyhotovil znalec Ing. Vratislav Dočkalík dne 25.4.2017, ve výši 9.720.000,-Kč, 

přičemž účastnický poplatek činil 2.420,-Kč (vč. DPH). 

  

Výběrové řízení na převod budovy Čechova 43 obsahovalo mj. následující podmínky:  

1. Nemovitost - budova Čechova 43 je přípojným místem metropolitní optické sítě statutárního města 

Přerov a s ohledem na dotační podmínky vyplývající z projektu 09 IOP, na základě kterého statutární 

město Přerov zřídilo metropolitní optickou síť, je nutné na dobu určitou do 16.10.2020 bezúplatně 

zřídit ve prospěch statutárního města Přerova jako oprávněného ze služebnosti věcné břemeno - 

služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat v budově Čechova 

43 metropolitní síť a s tím spojené povinnosti povinného ze služebnosti strpět a umožnit oprávněnému 

ze služebnosti a jím pověřeným třetím osobám volný přístup a příjezd do budovy Čechova 43 za 

účelem zajišťování provozu, údržby a inventury přípojného bodu metropolitní sítě, kterým je aktivní 

prvek se záložním zdrojem energie umístěný v rozvaděči, včetně napojení na elektrickou síť a 

vnitřních rozvodů metropolitní sítě (dále jen „metropolitní optická síť“), a případné rekonstrukce, 

přeložení a odstranění metropolitní optické sítě, s tím, že zřízení věcného břemene bude řešeno v 

ujednání kupní smlouvy. Přípojný bod bude po celou dobu udržitelnosti projektu ve výlučném 

vlastnictví statutárního města Přerova a po uplynutí lhůty pro udržitelnost projektu (po 16.10.2020) 

bude z budovy Čechova 43 statutárním městem Přerov odstraněn. Náklady na provoz metropolitní 

optické sítě po dobu zřízení věcného břemene budou hrazeny statutárním městem Přerov.  



  

2. Z Územního plánu města Přerova, ve znění pozdějších změn, vyplývá, že předmětné pozemky v 

k.ú. Přerov se nachází v lokalitách vymezených a určených následovně: 

• stávající plochy občanského vybavení /OP/ - polyfunkční komplexy vybavenosti, v souladu ust. § 6 

vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, 

• pozemky se nachází v zastavěném území. 

  

3. Všechny prostory v budově Čechova 43 s výjimkou místnosti č. 028 v 1. PP budovy užívá na 

základě smlouvy o výpůjčce ze dne 27.11.2015 ČR - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, 

IČ 72051795, se sídlem Olomouc, Hodolany, tř. Kosmonautů 189/10. Výpůjčka je uzavřena na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Účelem výpůjčky je využití prostor pro provozování výcviku 

policistů Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.  

  

Prostor - místnost č. 028 o výměře 9 m2 v 1. PP budovy Čechova 43 užívá na základě nájemní 

smlouvy ze dne 11.1.2016 společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, se 

sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3. Nájem je uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

Výše nájemného činí 7.200,- Kč/rok bez DPH, tj. 800,-Kč/m2/rok. Účelem nájmu je využití prostoru 

za účelem umístění a provozování zařízení veřejné komunikační sítě, traťového rozvaděče. Nájemní 

smlouva byla uzavřena se souhlasem ČR - Krajského státního zastupitelství v Ostravě. 

  

Do výběrového řízení na převod budovy Čechova 43 z vlastnictví statutárního města Přerova se 

přihlásil jediný zájemce - společnost ZAALEX s.r.o., IČ 47666978, se sídlem K Rybníčkům 9, 747 81 

Otice, která nabídla za převod budovy Čechova 43 kupní cenu ve výši 9.800.000,- Kč. Společnost 

ZAALEX s.r.o. ve své nabídce uvedla, že má zájem využít nemovitost ke generální rekonstrukci za 

účelem její přestavby na bytové jednotky dispozic 1+kk, 2+kk, 2+1 s následným prodejem bytových 

jednotek do osobního vlastnictví a vybudování cca 40 parkovacích míst (pozn. podle studie přestavby, 

kterou společnost ZAALEX s.r.o. zaslala odboru správy majetku dne 26.6.2018, by přestavbou 

budovy Čechova 43 mělo v budově vzniknout 9 jednotek 1+kk, 35 jednotek 2+kk, 4 jednotky 3+kk a 5 

obchodních a kancelářských prostor a vybudováno 25 parkovacích míst). Společnost ZAALEX s.r.o. 

uhradila účastnický poplatek ve výši 2.420,-Kč a vyslovila souhlas s podmínkami výběrového řízení.  

  

Společnost ZAALEX s.r.o. přitom deklarovala zájem nabýt budovu Čechova 43 do svého vlastnictví 

pouze za podmínky, že bude mít reálnou možnost nabýt do svého vlastnictví rovněž pozemky p.č. 

2152/1 a p.č. 2152/2, oba v k.ú. Přerov (tj. až poté, co bude rozhodnuto o převodu pozemků p.č. 

2152/1 a p.č. 2152/2, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky do vlastnictví statutárního města 

Přerova, s tím, že tyto pozemky budou následně převedeny z vlastnictví statutárního města Přerova do 

vlastnictví společnosti ZAALEX s.r.o.). 

  

V této souvislosti upozorňujeme na to, že v době vyhlášení výběrového řízení na převod budovy 

Čechova 43 z vlastnictví statutárního města Přerova byly pozemky p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2, oba v 

k.ú. Přerov, které tvořily s budovou Čechova 43 jeden funkční celek, stále ve vlastnictví České 

republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro ÚZSVM, a to přesto, že již od roku 2009, kdy 

se statutární město Přerov stalo vlastníkem budovy Čechova 43, probíhala mezi statutárním městem 

Přerov a ÚZSVM jednání o převodu předmětných pozemků do vlastnictví statutárního města Přerova 

(viz níže). Předmětem jednání mezi statutárním městem Přerov a ÚZSVM byla i možnost 

bezúplatného převodu výše uvedených pozemků do vlastnictví statutárního města Přerova, předmětné 

pozemky však nesplňují podmínky pro jejich bezúplatný převod stanovené zákonem č. 219/2000 Sb., 

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.  

Vzhledem k tomu, že ÚZSVM začal v roce 2017 zpracovávat Analýzu dislokace státních institucí ve 

městě Přerov, ze které měl mj. vyplynout případný zájem státu na opětovném nabytí budovy Čechova 

43 do vlastnictví státu, byla jednání se společností ZAALEX s.r.o. o podmínkách převodu budovy 

Čechova 43 pozastavena, a to do vyhotovení výše uvedené analýzy.  

  

V návaznosti na sdělení ÚZSVM, že ze zpracované analýzy vyplynul nezájem státu na opětovném 



nabytí budovy Čechova 43 do vlastnictví státu (viz níže), byla jednání se společností ZAALEX s.r.o. o 

podmínkách převodu budovy Čechova 43 z vlastnictví statutárního města Přerova v měsíci červnu 

2018 obnovena. Na jednáních bylo dohodnuto, že společnost ZAALEX s.r.o. přemístí na vlastní 

náklady stávající kontejnerové stání situované ve dvorní části za budovou Čechova 43 na část 

pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov, která nebude převedena do vlastnictví společnosti ZAALEX s.r.o. 

a která tak nadále zůstane ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

  

Následně dne 26.7.2018 požádala společnost ZAALEX s.r.o. statutární město Přerov o postoupení 

práv a povinností z úspěšného výsledku ve výběrovém řízení na úplatný převod budovy Čechova 43 

ze společnosti ZAALEX s.r.o. na společnost Byty Čechova s.r.o., IČ 01991001, se sídlem Dolní 

schody 1912/8, Předměstí, 746 01 Opava, za účelem realizace přestavby budovy Čechova 43 na 

bytový dům v souladu s parametry výběrového řízení a zpracované studie. Podle žádosti bylo založení 

nové samostatné společnosti Byty Čechova s.r.o. nutné z důvodu požadavků bankovních domů na 

založení nové samostatné společnosti za účelem financování záměru přestavby, s tím, že obě 

společnosti jsou personálně propojeny osobou pana Pavla Kostřici, který ve společnosti ZAALEX 

s.r.o. pracuje na pozici koordinátora stavebních projektů na pracovní poměr a zároveň je 

spoluvlastníkem a jednatelem nové společnosti Byty Čechova s.r.o. 

  

Pro úplnost uvádíme, že již dne 29.6.2018 byl odboru koncepce a strategického rozvoje doručen 

návrh společnosti Byty Čechova s.r.o. na pořízení změny územního plánu za účelem realizace 

polyfunkčního - bytového domu s komerčními prostory a parkovištěm. Záměr realizace 

přestavby budovy Čechova 43 je přípustný pouze za podmínky pořízení změny územního plánu 

města, kdy žadatel se v žádosti zavázal k úhradě nutných nákladů na její pořízení v 

předpokládaném rozsahu cca 150 tis. Kč.   
V návaznosti na výše uvedené skutečnosti přijala Rada města Přerova na své 98. schůzi konané dne 

9.8.2018 usnesení č. 4073/98/7/2018, kterým mj. zrušila své usnesení č. 2724/69/7/2017 ze dne 

11.5.2017, kterým schválila vyhlášení výběrového řízení na úplatný převod budovy Čechova 43 z 

vlastnictví statutárního města Přerova, podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 

převod budovy Čechova 43 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Byty 

Čechova s.r.o. za kupní cenu ve výši 9.800.000,- Kč, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty v 

platné sazbě daně v případě, že převod bude podléhat ke dni uzavření kupní smlouvy dani z přidané 

hodnoty, s tím, že na úplatný převod bude nejprve uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi 

statutárním městem Přerov jako budoucím prodávajícím a společností Byty Čechova s.r.o. jako 

budoucím kupujícím, podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zřízení věcného břemene – 

služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži budovy Čechova 43, spočívající v právu 

oprávněného ze služebnosti zřídit a provozovat v budově Čechova 43 metropolitní síť včetně 

přípojného bodu metropolitní sítě a v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému ze služebnosti a jím 

pověřeným třetím osobám přístup do budovy Čechova 43 za účelem zajišťování provozu, údržby a 

inventury přípojného bodu metropolitní sítě a případné rekonstrukce a odstranění metropolitní sítě, 

které by mělo zřízeno bezúplatně na dobu určitou do 16.10.2020, s tím, že na zřízení věcného břemene 

– služebnosti bude nejprve uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi 

statutárním městem Přerov jako budoucím oprávněným ze služebnosti a společností Byty Čechova 

s.r.o. jako budoucím povinným ze služebnosti a podala návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout 

podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, o pořízení změny Územního plánu města Přerova na základě požadavku žadatele 

změny části plochy polyfunkční komplexy vybavenosti na plochu bydlení bytového a o podmínění 

pořízení předmětné změny Územního plánu města Přerova úhradou nákladů na zpracování změny a 

vyhotovení úplného změní územního plánu po jeho změně (viz vyjádření Rady města Přerova v části 

předlohy – Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace). 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod budovy Čechova 43, který byl schválen 

Zastupitelstvem města Přerova dne 20.2.2017, byl opětovně zveřejněn jeho vyvěšením na úřední desce 

obce ve dnech 10.7. - 25.7.2018. 

  

Následně dne 27.8.2018 přijalo Zastupitelstvo města Přerov na svém 41. zasedání konaném dne 

27.8.2018 usnesení č. 1178/41/3/2018, kterým schválilo úplatný převod budovy Čechova 43 z 



vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Byty Čechova s.r.o. za kupní cenu ve 

výši 9.800.000,- Kč, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně v případě, že 

převod bude podléhat ke dni uzavření kupní smlouvy dani z přidané hodnoty, s tím, že na úplatný 

převod bude nejprve uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi statutárním městem Přerov 

jako budoucím prodávajícím a společností Byty Čechova s.r.o. jako budoucím kupujícím, schválilo 

zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži budovy Čechova 

43, spočívající v právu oprávněného ze služebnosti zřídit a provozovat v budově Čechova 43 

metropolitní síť včetně přípojného bodu metropolitní sítě a v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému 

ze služebnosti a jím pověřeným třetím osobám přístup do budovy Čechova 43 za účelem zajišťování 

provozu, údržby a inventury přípojného bodu metropolitní sítě a případné rekonstrukce a odstranění 

metropolitní sítě, které by mělo zřízeno bezúplatně na dobu určitou do 16.10.2020, s tím, že na zřízení 

věcného břemene – služebnosti bude nejprve uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti mezi statutárním městem Přerov jako budoucím oprávněným ze služebnosti a společností 

Byty Čechova s.r.o. jako budoucím povinným ze služebnosti a rozhodlo podle zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o pořízení 

změny Územního plánu města Přerova na základě požadavku žadatele změny části plochy polyfunkční 

komplexy vybavenosti na plochu bydlení bytového a o podmínění pořízení předmětné změny 

Územního plánu města Přerova úhradou nákladů na zpracování změny a vyhotovení úplného změní 

územního plánu po jeho změně (viz vyjádření Zastupitelstva města Přerova v části předlohy – 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace). 

  

Vzhledem k tomu, že budova Čechova 43 je přípojným místem metropolitní optické sítě statutárního 

města Přerov, která byla pořízena z dotace na realizaci projektu 09 IOP, bylo před uzavřením smlouvy 

o smlouvě budoucí kupní a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi 

statutárním městem Přerov a společností Byty Čechova s.r.o. nezbytné získat souhlas poskytovatele 

dotace na realizaci projektu 09 IOP se změnou projektu, tj. s prodejem budovy Čechova 43 za 

podmínek, které byly stanoveny v kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti, která je přílohou 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - 

služebnosti.  

  

Přestože odbor řízení projektů a investic zaslal Centru pro regionální rozvoj České republiky, které je 

administrátorem projektu 09 IOP, oznámení statutárního města Přerova o změnách projektu již na 

začátku měsíce srpna 2018, sdělení Centra pro regionální rozvoj České republiky, že řídící orgán 

projektu 09 IOP souhlasí se změnou tohoto projektu, tj. s prodejem budovy Čechova 43 za podmínek 

dle kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, speciálně se zřízením 

služebnosti alespoň do konce udržitelnosti projektu, bylo odboru řízení projektů a investic doručeno až 

dne 15.2.2019. Na vysvětlení časové prodlevy při administraci oznámení statutárního města Přerov 

uvádíme, že administrace oznámení statutárního města Přerov byla na základě rozhodnutí řádícího 

orgánu pozastavena a řídící orgán vyslovil souhlas se změnou projektu 09 IOP až po provedení 

analýzy výsledků fyzické kontroly, která byla na základě jeho doporučení provedena na projektu dne 

7.11.2018. 

  

Vzhledem k tomu, že informace o tom, že řídící orgán souhlasí se změnou projektu 09 IOP na 

vybudování metropolitní sítě, byla statutárnímu městu Přerov doručena až dne 15.2.2019, 

uzavřely statutární město Přerov a společnost Byty Čechova s.r.o. smlouvu o smlouvě budoucí 

kupní a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti až dne 12.3.2019. 

Součástí smlouvy bylo mj. schéma rozdělení pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov, tj. vymezení 

části pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov, která bude předmětem převodu, dle návrhu společnosti 

Byty Čechova s.r.o. (viz příloha č. 1).  
Pro úplnost uvádíme, že řídící orgán projektu 09 IOP vydal souhlas se změnou tohoto projektu již v 

květnu 2018, a to v souvislosti s převodem jiného objektu z vlastnictví statutárního města Přerova – 

budovy Chemoprojektu (tj. pozemku p.č. 2294/2 včetně budovy č.p. 1117 (Trávník 30), příslušné k 

části obce Přerov I-Město, která je jeho součástí, pozemku p.č. 2294/7 a části pozemku p.č. 2294/6, 

vše v k.ú. Přerov), s tím, že ve výše uvedeném případě byl souhlas se změnou projektu vydán řídícím 

orgánem bez prodlev a bez provedení fyzické kontroly projektu. 



Podle čl. III odst. 2 smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene – služebnosti, kterou dne 12.3.2019 uzavřely statutární město Přerov a společnost 

Byty Čechova s.r.o., mají smluvní strany uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti na 

základě výzvy společnosti Byty Čechova s.r.o. k uzavření smlouvy, kterou je společnost Byty 

Čechova s.r.o. povinna učinit statutárnímu městu Přerov nejpozději do 31.12.2019, a to poté, co:  

1. Zastupitelstvo města Přerova schválí úplatný převod pozemku p.č. 2152/2 (zastavěná plocha a 

nádvoří) o výměře 777 m2 a části pozemku p.č. 2152/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o 

výměře cca 606 m2, obav k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova jako budoucího 

vlastníka výše uvedených pozemků do vlastnictví společnosti Byty Čechova s.r.o. za kupní cenu ve 

výši 1.942,- Kč/m2 (pozn. jedná se o cenu za 1 m2 pozemku, za kterou statutární město Přerov 

nabylo předmětné pozemky od ČR – ÚZSVM – viz níže), s tím, že pokud bude převod podléhat ke 

dni uzavření kupní smlouvy dani z přidané hodnoty, bude ke kupní ceně připočtena daň z přidané 

hodnoty v platné sazbě daně, a současně 

  

2. nabude účinnosti předmětná změna Územního plánu města Přerova, která budoucímu kupujícímu 

umožní realizovat projekt uvedený v preambuli této smlouvy a která bude spočívat v lokální změně 

územního plánu na pozemcích p.č. 2152/2 a 2152/1, oba v k.ú. Přerov, za účelem změny využití 

(přestavby) na bytový – polyfunkční dům s bytovými jednotkami a komerčními prostory a výstavby 

parkoviště pro osobní automobily pro potřeby budoucího bytového – polyfunkčního domu. 

  

Podle čl. VII smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene - služebnosti ze dne 12.3.2019 závazek smluvních stran uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o 

zřízení věcného břemene – služebnosti zanikne dnem 31.12.2019, pokud do této doby společnost Byty 

Čechova s.r.o. nevyzve statutární město Přerov k uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti nebo pokud do této doby nebude proveden vklad vlastnického práva ve 

prospěch statutárního města Přerova do katastru nemovitostí k pozemkům p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2, 

oba v k.ú. Přerov, které byly ke dni uzavření smlouvy o smlouvě budoucí ve vlastnictví České 

republiky s příslušností hospodařit pro ÚZSVM.  

  

Jak již bylo uvedeno výše, již od roku 2009, kdy se statutární město Přerov stalo vlastníkem budovy 

Čechova 43, probíhala mezi statutárním městem Přerov a ÚZSVM jednání o převodu předmětných 

pozemků do vlastnictví statutárního města Přerova. V rámci těchto jednání doručil ÚZSVM dne 

13.9.2017 statutárnímu městu Přerov k podpisu kupní smlouvu mezi ČR – ÚZSVM jako prodávajícím 

a statutárním městem Přerov jako prodávajícím na převod pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2, oba v 

k.ú. Přerov, za celkovou kupní cenu 2.600.000,- Kč.  

  

Dne 12.10.2017 přijala Rada města Přerova na své 79. schůzi usnesení č. 3229/79/7/2017, kterým 

podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2, 

oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 

ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 2.600.000,- Kč, za 

podmínky zajištění finančních prostředků na úhradu kupní ceny.  

  

Následně dne 20.11.2017 přijalo Zastupitelstvo města Přerova na svém 33. zasedání usnesení č. 

966/33/3/2017, kterým schválilo úplatný převod předmětných pozemků dle návrhu Rady města 

Přerova, a usnesení č. 379/33/4/2017, kterým schválilo rozpočtové opatření č. 18, kterým došlo k 

posílení rozpočtu odboru správy majetku a komunálních služeb o 2.600.000,- Kč na úhradu kupní 

ceny pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2, oba v k.ú. Přerov. 

  

V návaznosti na skutečnost, že Zastupitelstvo města Přerova schválilo převod pozemků a rozpočtové 

opatření č. 18 na úhradu kupní ceny, zaslalo statutární město Přerov dne 23.11.2017 ÚZSVM k 

podpisu kupní smlouvu, která byla podepsána ze strany statutárního města Přerova. K podpisu kupní 

smlouvy ze strany ÚZSVM však nedošlo s odůvodněním, že je třeba vyčkat na výsledky zpracovávané 

Analýzy dislokace státních institucí ve městě Přerov, s tím, že pokud by z této analýzy vyplynul 

nezájem státu na opětovném nabytí budovy Čechova 43 do vlastnictví státu, bylo by ze strany 



ÚZSVM pokračováno v realizaci převodu pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2, oba v k.ú. Přerov, do 

vlastnictví statutárního města Přerova. ÚZSVM současně statutárnímu městu Přerov sdělil, že s 

ohledem na změnu oceňovací vyhlášky by v takovém případě bylo nutné vypracovat nový znalecký 

posudek. 

  

Vzhledem k tomu, že ze zpracované Analýzy dislokace státních institucí ve městě Přerov vyplynul 

nezájem státu na opětovném nabytí budovy Čechova 43 do vlastnictví státu, ÚZSVM dne 6.6.2018 

statutárnímu městu Přerov sdělil, že v souladu s postupy oceňování majetku ve vlastnictví státu byl 

zpracován nový znalecký posudek na stanovení ceny v místě a čase obvyklé pozemků p.č. 2152/1 a 

p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov, a to porovnávací metodou. Kupní cena pro přímý prodej pozemků p.č. 

2152/1 a p.č. 2152/2, oba v k.ú. Přerov, do vlastnictví statutárního města Přerova pro rok 2018 byla 

aktualizována a schválena v rámci ÚZSVM ve výši 3.950.000,- Kč. 

  

Následně dne 27.6.2018 doručil ÚZSVM odboru správy majetku a komunálních služeb k podpisu 

kupní smlouvu mezi ČR – ÚZSVM jako prodávajícím a statutárním městem Přerov jako prodávajícím 

na převod pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2, oba v k.ú. Přerov, za celkovou kupní cenu 3.950.000,- 

Kč.  

  

Dne 9.8.2018 přijala Rada města Přerova na své 98. schůzi usnesení č. 4076/98/7/2018, kterým podala 

návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit své usnesení č. 966/33/3/2018 ze dne 20.11.2017, kterým 

Zastupitelstvo města Přerova schválilo úplatný převod pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2, oba v k.ú. 

Přerov, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro ÚZSVM do 

vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 2.600.000,- Kč, a současně 

schválit úplatný převod pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví České 

republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro ÚZSVM do vlastnictví statutárního města 

Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 3.950.000,- Kč, za podmínky zajištění finančních prostředků 

na úhradu kupní ceny.  

  

Následně dne 27.8.2018 přijalo Zastupitelstvo města Přerova na svém 41. zasedání usnesení č. 

1188/41/3/2018, kterým zrušilo své usnesení č. 966/33/3/2018 ze dne 20.11.2017, kterým schválilo 

úplatný převod pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky s 

příslušností hospodařit s majetkem státu pro ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Přerova za 

celkovou kupní cenu ve výši 2.600.000,- Kč, a schválilo úplatný převod předmětných pozemků dle 

návrhu Rady města Přerova. Zastupitelstvo města Přerova na svém 41. zasedání konaném dne 

27.8.2018 dále přijalo usnesení č. 1195/41/4/2018, kterým schválilo rozpočtové opatření č. 13, 14 a 

15, kterým došlo k posílení rozpočtu odboru správy majetku a komunálních služeb o 1.350.000,- Kč 

na úhradu navýšení kupní ceny pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2, oba v k.ú. Přerov. 

  

Kupní smlouva na převod pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví 

České republiky do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 3.950.000,- Kč 

byla mezi ČR - ÚZSVM jako prodávajícím a statutárním městem Přerov jako kupujícím 

uzavřena dne 10.9.2018. Poté, co byla kupní smlouva dne 5.12.2018 schválena Ministerstvem 

financí ČR, byl na jejím základě povolen vklad vlastnického práva k pozemkům p.č. 2152/1 a 

p.č. 2152/2, oba v k.ú. Přerov, ve prospěch statutárního města Přerova s právními účinky ke dni 

27.12.2018.  
Zatímco do provedení vkladu vlastnického práva k pozemkům p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2, oba v k.ú. 

Přerov, ve prospěch statutárního města Přerova do katastru nemovitostí bylo statutární město Přerov 

zapsáno v katastru nemovitostí jako vlastník mj. stavby občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 

43), příslušné k části obce Přerov I-Město, která byla postavena na pozemku p.č. 2152/2 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 777 m2 v k.ú. Přerov, po provedení vkladu vlastnického 

práva k pozemkům p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2, oba v k.ú. Přerov, ve prospěch statutárního města 

Přerova do katastru nemovitostí je statutární město Přerov zapsáno v katastru nemovitostí jako 

vlastník mj. pozemků p.č. 2152/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 777 m2, jehož součástí je 

stavba občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušná k části obce Přerov I-Město, a p.č. 



2152/1 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 1 257 m2, oba v k.ú. Přerov. 

  

Za účelem obstarání podkladů pro splnění 1. podmínky pro uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 

kupní a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti ze dne 12.3.2019 (tj. 

schválení úplatného převodu pozemku p.č. 2152/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a části pozemku p.č. 

2152/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře cca 606 m2, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví 

statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Byty Čechova s.r.o. Zastupitelstvem města 

Přerova) objednal odbor správy majetku a komunálních služeb dne 27.3.2019 u společnosti GEOKAM 

Přerov s.r.o. vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov. 

  

Na místním šetření ve věci zaměření předmětné části pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov, které se 

konalo dne 7.5.2019 za přítomnosti zástupců odboru správy majetku a komunálních služeb a 

společností Byty Čechova s.r.o. a GEOKAM Přerov s.r.o., jednatel společnosti Byty Čechova s.r.o. 

pan Pavel Kostřica sdělil, že vyhotovení geometrického plánu považuje v této fázi za předčasné, neboť 

se dohodl s městskou architektkou na tom, že společnost Byty Čechova s.r.o. zpracuje dokumentaci 

předmětné lokality, která bude zahrnovat příjezdní komunikaci, parkoviště a kontejnerové stání, kterou 

následně zašle k připomínkování městské architektce, oddělení dopravy, TSMPr, s.r.o. a Policii ČR, a 

dále, že teprve poté, co budou vypořádány připomínky všech zúčastněných, poskytne dokumentaci 

společnosti GEOKAM Přerov s.r.o. jako podklad pro vyhotovení geometrického plánu. 

  

Poté, co společnost Byty Čechova s.r.o. zaslala odboru správy majetku a komunálních služeb dne 

9.9.2019 technické podklady a schéma pro rozdělení pozemků v předmětné lokalitě, které byly 

výsledkem jednání mezi zástupci společnosti Byty Čechova s.r.o., městskou architektkou, oddělením 

dopravy a TSMPr, s.r.o. o umístění příjezdní komunikace, parkoviště a nového kontejnerového stání v 

předmětné lokalitě (viz příloha č. 7), zaslal odbor správy majetku a komunálních služeb tyto podklady 

dne 11.9.2019 společnosti GEOKAM Přerov s.r.o. k vyhotovení geometrického plánu na rozdělení 

pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov.  

Podle návrhu geometrického plánu č. 6952-39/2019, který společnost GEOKAM Přerov s.r.o. zaslala 

dne 2.10.2019 odboru správy majetku a komunálních služeb na vědomí s tím, že ho téhož dne zaslala 

k potvrzení Katastrálnímu úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, by měl být 

předmětem převodu z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Byty Čechova 

s.r.o. nově zaměřený pozemek p.č. 2152/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 660 m2 

v k.ú. Přerov, který by měl vzniknout sloučením části pozemku p.č. 2152/1 (ostatní plocha – 

ostatní komunikace) označené jako díl „a“ o výměře 658 m2, části pozemku p.č. 2153/5 (ostatní 

plocha – jiná plocha) označené jako díl „c“ o výměře 2 m2 a části pozemku p.č. 2155/1 (ostatní 

plocha – jiná plocha) označené jako díl „d“ o výměře 0,23 m2, vše v k.ú. Přerov. V této 

souvislosti upozorňujeme na to, že zatímco podle původního záměru společnosti Byty Čechova s.r.o. 

měla být předmětem převodu mj. část pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov o výměře cca 606 m2, podle 

přepracovaného záměru této společnosti by měly být předmětem převodu mj. část pozemku p.č. 

2152/1 o výměře cca 658 m2, část pozemku p.č. 2153/5 o výměře 2 m2 a část p.č. 2155/1 o výměře 

0,23 m2, vše v k.ú. Přerov. 

  

Vzhledem k tomu, že dne 10.9.2019 jednatel společnosti Byty Čechova s.r.o. pan Pavel Kostřica 

odboru správy majetku a komunálních služeb telefonicky sdělil, že společnost Byty Čechova s.r.o. již 

netrvá na tom, aby předmětný převod budovy Čechova 43 byl realizován až po nabytí účinnosti změny 

územního plánu, která jí umožní realizovat zamýšlený projekt, a že je připravena podstoupit riziko, 

které pro ni z toho vyplývá, požádal odbor správy majetku a komunálních služeb pana Pavla Kostřicu 

svým sdělením ze dne 11.9.2019 o písemné potvrzení výše uvedené skutečnosti, s tím, že převod 

budovy Čechova 43 a s ní souvisejících pozemků by v takovém případě bylo možné realizovat ihned 

poté, co bude zajištěn geometrický plán na rozdělení pozemků p.č. 2152/1, p.č. 2153/5 a p.č. 2155/1, 

vše v k.ú. Přerov, a souhlas stavebního úřadu s dělením pozemků a současně poté, co bude předmětný 

převod projednán v orgánech obce, přičemž předmětný převod by bylo možné realizovat tak, že by 

smluvní strany uzavřely dohodu o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy o smlouvě 



budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti ze dne 12.3.2019, která podmiňovala realizaci 

převodu nabytím účinnosti změny územního plánu (viz výše), a současně kupní smlouvu a smlouvu o 

zřízení věcného břemene – služebnosti. 

V případě, že by společnost Byty Čechova s.r.o. netrvala na svém požadavku, aby předmětný převod 

byl realizován až po nabytí účinnosti změny územního plánu, a že by současně nenastala delší časová 

prodleva při vyhotovení geometrického plánu a zajištění souhlasu stavebního úřadu s dělením 

pozemků, bylo by možné realizovat převod budovy Čechova 43 a přilehlých pozemků ještě v 

kalendářním roce 2019, přičemž v případě, že by společnost Byty Čechova s.r.o. netrvala ani na svém 

požadavku na složení kupní ceny do bankovní úschovy a jejím vyplacení statutárnímu městu Přerov až 

po provedení vkladu vlastnického práva k předmětu převodu ve prospěch společnosti Byty Čechova 

s.r.o. do katastru nemovitostí, mohla by být kupní cena připsána na účet statutárního města Přerova i 

do 31.12.2019.  

  

S ohledem na výše uvedené skutečnosti požádal odbor správy majetku a komunálních služeb pana 

Pavla Kostřicu svým sdělením ze dne 11.9.2019 rovněž o zaslání sdělení, zda společnost Byty 

Čechova s.r.o. nadále trvá na požadavku na složení kupní ceny do bankovní úschovy a pokud na tomto 

požadavku netrvá, zda souhlasí s tím, že by po uzavření kupní smlouvy složila kupní cenu na účet 

statutárního města Přerova, které by následně zajistilo podání návrhu na vklad vlastnického práva do 

katastru nemovitostí.  

  

Přestože odbor správy majetku a komunálních služeb požádal jednatele společnosti Byty Čechova 

s.r.o. pana Pavla Kostřicu o zaslání odpovědi na jeho dotaz ze dne 11.9.2019 co nejdříve, aby případné 

schválení dohody o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene a schválení kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi 

statutárním městem Přerov a společností Byty Čechova s.r.o. mohlo být projednáno na 9. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat dne 9.12.2019 (viz níže), jednatel společnosti Byty 

Čechova s.r.o. pan Pavel Kostřica zaslal odboru správy majetku a komunálních služeb požadovanou 

odpověď až dne 9.10.2019. 

  

Ve svém sdělení ze dne 9.10.2019 jednatel společnosti Byty Čechova s.r.o. pan Pavel Kostřica sdělil, 

že v rámci zachování co nejvyššího množství disponibilních finančních prostředků projednal 

spolufinancování celého záměru koupě i rekonstrukce a dokončení celého případu v tomto roce včetně 

úhrady s Českou spořitelnou, a.s., a to s následujícím výsledkem: 

  

- varianta 1 - profinancování formou hypotéky – podmínkou je zajištění nového odhadu ceny 

nemovitosti, neboť ten, který společnost Byty Čechova s.r.o. získala od statutárního města Přerova, je 

pro banku bohužel nedostačující. Dne 14.10.2019 by se měla konat schůzka mezi panem Pavlem 

Kostřicou se znalcem. Na základě této varianty je pravděpodobnost profinancování převodu do konce 

tohoto roku cca 50 %. 

  

- varianta 2 - profinancování jako developerského projektu – podmínkou je dodání kompletní 

architektonické studie (na které společnost Byty Čechova s.r.o. již velmi aktivně pracuje), návrhu 

finální kupní smlouvy nebo přímo podepsané finální kupní smlouvy a dalších podkladů České 

spořitelně, a.s. Na základě této varianty je pravděpodobnost profinancování převodu do konce roku 

velmi mizivá, s tím, že je zde stále problém s nedokončenou změnou územního plánu. 

  

- varianta 3 - nejvstřícnější variantu, kterou v tuto chvíli může společnost Byty Čechova s.r.o. 

nabídnout, je částečná úhrada kupní ceny ve výši 5 mil Kč na účet statutárního města Přerova do 

konce tohoto roku na základě podepsané kupní smlouvy, a to bez externí úschovy finančních 

prostředků, a doplatek zbývajících cca 7 mil Kč po dokončení změny územního plánu, s tím že poté by 

byl podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě této varianty by první 

část úhrady přispěla do městského rozpočtu a společnost Byty Čechova s.r.o. by získala čas na splnění 

nutných náležitosti (změnu územního plánu) pro bankovní dofinancování. 

  

Vzhledem k tomu, že podle čl. VII smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy o smlouvě 



budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti ze dne 12.3.2019 by měl závazek smluvních 

stran k uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti zaniknout ke 

dni 31.12.2019, je třeba, aby smluvní strany do této doby uzavřely buď dodatek č. 1 ke smlouvě 

o smlouvě budoucí, kterým dojde k prodloužení doby trvání závazku a modifikaci závazku z této 

smlouvy, anebo dohodu o zrušení budoucí smlouvy a současně kupní smlouvu a smlouvu o 

zřízení věcného břemene – služebnosti.  
Zastupitelstvo města Přerov přijalo na svém 8. zasedání konaném dne 14.10.2019 usnesení č. 

297/8/4/2019, kterým schválilo záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2152/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 

777 m2, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušná k části obce 

Přerov I-Město, a části pozemku p.č. 2152/1 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 658 m2, 

části pozemku p.č. 2153/5 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 2 m2 a části pozemku p.č. 2155/1 

(ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 0,23 m2, které se dle geometrického plánu č. 6952-39/2019 

slučují do pozemku p.č. 2152/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 660 m2 v k.ú. Přerov. 

Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena jeho zveřejněním na úřední desce obce ve dnech 

16.10. - 31.10.2019. 

  

Ohledně stavu schválení změny Územního plánu města Přerova, která by umožnila společnosti byty 

Čechova s.r.o. realizovat připravovaný projekt rekonstrukce budovy Čechova 43, uvádíme, že podle 

sdělení oddělení územního plánování ze dne 10.10.2019 obdrželo oddělení územního plánování od 

společnosti Byty Čechova s.r.o. vyhotovenou dokumentaci změny Územního plánu města Přerova dne 

13.9.2019 a následně dne 17.9.2019 bylo zahájeno projednávání tohoto návrhu s termínem veřejného 

projednání dne 24.10.2019. Nejpozději do 7 dnů od tohoto projednání může každý uplatnit 

připomínky, přičemž žádné komplikace se nepředpokládají. Po vyhodnocení tohoto projednání má 

Krajský úřad Olomouckého kraje jeden měsíc na vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního 

plánování. Vzhledem k tomu, že teprve této fázi lze předložit změnu územního plánu Zastupitelstvu 

města Přerova k vydání, bude případná změna územního plánu vydána Zastupitelstvem města Přerova 

až v roce 2020. Následně bude vyhotoveno úplné znění Územního plánu města Přerova (tady záleží na 

kapacitě zhotovitele), které bude vyvěšeno veřejnou vyhláškou, přičemž změna Územního plánu města 

Přerova nabyde účinnosti 16. dnem od jejího vyvěšení. 

Předmětem předlohy je schválení záměru statutárního města Přerova – úplatného převodu 

nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2152/2, jehož součástí je 

stavba občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušná k části obce Přerov I-Město, a částí 

pozemků p.č. 2152/1, p.č. 2153/5 a p.č. 2155/1, vše v k.ú. Přerov, a současně zřízení věcného 

břemene – služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova jako oprávněného ze služebnosti 

k tíži pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 387 

(Čechova 43), příslušná k části obce Přerov I-Město, spočívajícího v právu oprávněného ze 

služebnosti zřídit a provozovat ve stavbě občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43) 

metropolitní síť včetně přípojného bodu metropolitní sítě a v povinnosti ze služebnosti strpět a 

umožnit oprávněnému ze služebnosti a jím pověřeným třetím osobám přístup do stavby 

občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43) za účelem zajišťování provozu, údržby a inventury 

přípojného bodu metropolitní sítě a případné rekonstrukce a odstranění metropolitní sítě, to vše 

za účelem realizace úplatného převodu těchto nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova do vlastnictví společnosti Byty Čechova s.r.o.  
Příloha č. 1 – návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti 

Příloha č. 2 – geometrický plán č. 6952-39/2019 ze dne 2.10.2019 (příloha č. 1 kupní smlouvy 

a smlouvy o zřízení služebnosti) 

Příloha č. 3 – schéma umístění přípojného bodu metropolitní sítě v budově č.p. 387 (příloha č. 2 

kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti) 

Příloha č. 4 – snímek mapy 

Příloha č. 5 – snímek mapy (ortofotomapa) 

Příloha č. 6 – studie rekonstrukce budovy z roku 2118 

Příloha č. 7 – schéma rozdělení pozemků p.č. 2152/1, p.č. 2153/5 a p.č. 2155/1 v k.ú. Přerov  

Příloha č. 8 – původní schéma rozdělení pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov, které bylo přílohou 



smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene – služebnosti ze dne 12.3.2019 (tj. vymezení části pozemku p.č. 2152/1 

v k.ú. Přerov o výměře cca 606 m2, která měla být předmětem převodu dle smlouvy 

o smlouvě budoucí kupní a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- služebnosti ze dne 12.3.2019)   

 

 


