
Pořadové číslo:  10/3.3.2. 

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 28.11.2019 

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 do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 

509/2 a p.č. 510/15 oba v k.ú. Předmostí  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 509/2 orná půda o výměře 1015 m2 v k.ú. Předmostí 

z vlastnictví paní M*** S*** do majetku statutárního města Přerova za dohodnutou kupní 

cenu ve výši 148.400,- Kč. 

 

2. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 510/15 orná půda o výměře 1504 m2 v k.ú. 

Předmostí z vlastnictví pana *** F*** J***, bytem *** do majetku statutárního města 

Přerova za dohodnutou kupní cenu ve výši 313.100,- Kč. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina doporučila pro realizaci stavby cyklostezky, která propojí ulici Sportovní v 

místní části Předmostí a úsek cyklostezky kolem areálu EMOS na ulici Lipnická vykoupit dotčené 

části pozemků. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 25. schůzi dne 17.10.2019 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod pozemků p.č. 510/15 a p.č. 509/2 oba v k.ú. Předmostí do majetku statutárního města Přerova. 

Rada města Přerova projednala úplatné převody pozemků dle bodu 1 a 2 návrhu usnesení do majetku 

statutárního města Přerova na 26. schůzi dne 7.11.2019, kdy podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova tyto převody schválit. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 



Části předmětných pozemků jsou dotčeny investiční akcí města. S ohledem na skutečnost, že vlastníci 

obou pozemků nesouhlasí s výkupem jen částí pozemků dotčených vlastní stavbou je pro její realizaci 

nutno vykoupit pozemky celé.  

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti úplatné převody pozemků do majetku města dle návrhu usnesení z 

časových důvodů neprojednala. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 509/2 orná půda o celkové výměře 1015 m2 a p.č. 510/15 orná půda o celkové výměře 

1504 m2 oba v k.ú. Předmostí se nachází v lokalitě mezi železniční tratí a silnicí I/47 Přerov-Lipník. 

Částí těchto pozemků je vedena účelová komunikace – tzv. myší díra – která navazuje na komunikaci 

ulice Sportovní v místní části Předmostí a vyúsťuje u silnice I/47. Tuto účelovou komunikaci využívají 

občané místní části Předmostí pro cesty do blízkého nákupního centra Kaufland, nebo pokračují 

cyklostezkou Žebračka k parku Michalov.  

Pozemek p.č. 509/2 v k.ú. Předmostí je ve vlastnictví paní M*** S***, bytem ***. Pozemek p.č. 

510/15 je ve vlastnictví pana *** F*** J***, bytem ***.  

Dne 6.3.2013 byla mezi ***. F*** J***, jako pronajímatelem a statutární městem Přerov, jako 

nájemcem uzavřena nájemní smlouva, jejímž předmětem je užívání části pozemku p.č. 510/15 o 

výměře 100 m2, která je dotčena výše uvedenou účelovou komunikací. Výše nájemného činí 1000,- 

Kč ročně. 

  

Statutární město Přerov připravuje stavbu „Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS“ jejíž součástí 

je vybudování cyklostezky, která z části kopíruje trasu stávající účelové komunikace, která navazuje 

na komunikaci ulice Sportovní v místní části Předmostí a vede pod železniční tratí až k silnici I/47. 

Cyklostezka pak dále pokračuje přes tuto silnici kolem areálu fy EMOS a napojuje se zde na stávající 

cyklostezku vedoucí podél lesa Žebračka směrem k parku Michalov.  

Stavbou cyklostezky jsou dotčeny m.j. pozemky p.č. 509/2 ve vlastnictví paní S*** a pozemek p.č. 

510/15 ve vlastnictví pana J***, kdy dotčené části pozemků by měly být vykoupeny. Rada města 

Přerova na 89. schůzi dne 5.4.2018 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný převod do 

majetku města pozemků - části p.č. 509/2 o výměře cca 75 m2 v k.ú. Předmostí z majetku p. M*** 

S*** a části pozemku p.č. 510/15 o výměře cca 360 m2 v k.ú. Předmostí z majetku pana F*** J***. 

Na základě tohoto usnesení bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny obvyklé 

pozemku pro jednání o výkupu. Na základě tohoto znaleckého posudku vyhotoveného znalcem *** 

dne 14.8.2018 byla cena částí obou pozemků (které budou dotčeny stavbou cyklostezky) stanovena ve 

výši 340,80 Kč/m2. 

Odbor správy majetku oslovil pana J*** ve věci výkupu pozemků s tím, že pan J*** nesouhlasil s 

výkupem jen části pozemku p.č. 510/15 v k.ú. Předmostí dotčené stavbou, ale požaduje, aby město 

vykoupilo pozemek celý.  

Po tomto jednání bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny části pozemku p.č. 

510/15, která nebude dotčena stavbou cyklostezky, kde znalec stanovil cenu ve výši 80,- Kč/m2. 

Následně proběhla další jednání s panem J***, který sdělil, že by souhlasil s výkupem celého 

pozemku, ale za cenu vyšší, než je stanovena znaleckým posudkem a to : 

za část pozemku dotčenou stavbou cyklostezky o výměře 349 m2 žádá 500,- Kč/m2 (dle posudku 

341,- Kč/m2) a za zbývající část pozemku o výměře 1155 m2 žádá částku 120,- Kč/m2 (dle posudku 

80,- Kč/m2), celkem tedy pan J*** požaduje kupní cenu ve výši 313.100,- Kč za celý pozemek (dle 

posudku by cena činila 211.350,- Kč). 

  

Paní S*** byla také ve věci výkupu části pozemku oslovena v r. 2018, ale reagovala až na podzim 

2019. Paní S***  a také požadovala, aby město vykoupilo pozemek p.č. 509/2 v k.ú. Předmostí v celé 



výměře. K výši kupní ceny paní S*** na dalším jednání dne 14.10.2019 sdělila, že po rozhovoru s  

J*** (jsou příbuzní) souhlasí s výkupem za shodných podmínek, t.j.  

za část pozemku dotčenou stavbou cyklostezky o výměře 70 m2 žádá 500,- Kč/m2 a za zbývající část 

pozemku o výměře 945 m2 žádá částku 120,- Kč/m2, celkem tedy paní S*** požaduje kupní cenu ve 

výši 148,400,- Kč za celý pozemek (při porovnání s cenou sousedního pozemku v majetku *** J*** 

stanovenou dle posudku, by cena činila 99.400,- Kč). 

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod pozemků do majetku města, 

kdy tyto pozemky jsou dotčeny plánovanou stavbou cyklostezky, která bude vybudována v 

návaznosti na ulici Sportovní v místní části Předmostí směrem k areálu fy EMOS na ul. 

Lipnická v Přerově a naváže na stávající úsek cyklostezky kolem Žebračky směrem k parku 

Michalov.  

 

 


