
Pořadové číslo:  10/3.3.3. 

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 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. 

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

dodatku smlouvy 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 6.6.2019 uzavřené mezi 

statutárním městem Přerov (jako budoucím kupujícím) a společností MJM agro a.s., se sídlem 

Litovel, Cholinská 19, IČ: 6642331 (jako budoucím prodávajícím). Dodatkem č. 1 se smlouva mění a 

doplňuje tak, že se mění text čl. III, odst. 4 tak, že nově zní takto:  

„Budoucí prodávající se zavazuje převést předmět koupě do vlastnictví budoucího kupujícího bez 

jakýchkoliv právních vad, zejména bez zatížení uvedených v čl. III. odst. 3 této smlouvy. Budoucí 

prodávající zejména nesmí zřídit k předmětu koupě předkupní právo, další zástavní právo mimo 

zástavní právo uvedené v čl. III. odst. 3 této smlouvy, právo stavby dle § 1240 a násl. občanského 

zákona ani věcné břemeno s výjimkou věcných břemen - služebností a jiných zatížení zřízených v 

souvislosti se stavbou „I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská.“ 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala žádost společnosti MJM agro a.s.  na zasedání dne 14. jednání dne 

6.9.2019, kdy doporučila uzavření dodatku za podmínek dle návrhu usnesení.  

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 10. zasedání dne 2.10.2019 doporučila Radě města Přerova podat 

návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

dle návrhu usnesení. 

 



Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku uzavření dodatku doporučuje. MJM agro a.s. jako dosavadní vlastník pozemků 

bude moci uzavírat smlouvy o zřízení služebností, které jsou vyvolány stavbou okružní křižovatky 

Dluhonská.   

 

Rada města Přerova:  

Rada města Přerova na 26. schůzi dne 7.11.2019 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

uzavření dodatku budoucí kupní smlouvy 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. Pozemky z části tvoří veřejně přístupnou 

plochu mezi tímto areálem a komunikací ul. Dluhonská. Uvedené pozemky jsou dotčeny stavbou "I/55 

Přerov okružní křižovatka Dluhonská", jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

Na základě Smlouvy o budoucí kupní směnné ze dne 6.6.2019 se statutární město Přerov a společnost 

MJM agro a.s. zavázaly realizovat převod výše uvedených pozemků do majetku statutárního města 

Přerova. Kupní smlouva bude uzavřena do 90 dnů ode dne splnění podmínek stanovených příslušnými 

právními předpisy pro užívání stavby „I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská. 

V čl. III, odst. 4 uvedené smlouvy se budoucí prodávající zavázal převést předmět koupě do vlastnictví 

budoucího kupujícího bez jakýchkoliv právních vad, zejména bez zatížení uvedených v čl. III. odst. 3 

této smlouvy. Budoucí prodávající zejména nesmí zřídit k předmětu koupě předkupní právo, další 

zástavní právo mimo zástavní právo uvedené v čl. III. odst. 3 této smlouvy, právo stavby dle § 1240 a 

násl. občanského zákona ani věcné břemeno. 

  

V souvislosti s přípravou stavby okružní křižovatka Dluhonská se na společnost MJM agro a.s. obrací 

zejména vlastníci inženýrských sítí s žádostmi o zřízení věcných břemen. Jedná se o přeložky, 

vyvolané uvedenou stavbou. Společnost MJM agro a.s. dle ujednání výše citované kupní smlouvy tyto 

služebnosti zřídit nemůže. S ohledem na urychlení a zajištění bezproblémové přípravy stavby okružní 

křižovatky navrhla společnost MJM agro a.s. možnost uzavření dodatku, kterým by město zřízení 

služebností v souvislosti se stavbou okružní křižovatky Dluhonská povolilo. Uzavřením dodatku by 

došlo k dalšímu urychlení přípravy stavby, která by měla být realizována v návaznosti na již 

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

  

Zastupitelstvo města Přerova je předkládána k projednání změna podmínek sjednaných v 

budoucí kupní smlouvě týkající se souhlasu se zřizováním služebností na budoucích 

převáděných pozemcích v souvislosti se stavbou "I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská".  

 

 


