
Pořadové číslo:  11/3.2.2. 

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 24.01.2020 

Návrh pro 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 3. 2. 2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Zdeněk Kadlec, referent 

Jaroslava Štěpánová, referentka 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku 

p.č. 6667/1 v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 6667/1 trvalý travní porost o výměře cca 12 m2 v k.ú. 

Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. zastoupená 

společností INKOS-OSTRAVA, a.s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, Ostrava –Moravská 

Ostrava, 701 52, IČ: 48394637 za kupní cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve 

výši 900,- Kč/1m2. Na převod uvedené části pozemku bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí 

kupní smlouvě. Kupní smlouva bude uzavřena po dokončení předmětné stavby. Za dokončení 

předmětné stavby se považuje den, kdy budou splněny podmínky stanovené příslušnými právními 

předpisy pro užívání předmětné stavby. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 16.1.2020 podala  návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod dle návrhu usnesení. 

Rada města Přerova na své schůzi dne 23.5.2019 schválila záměr StMPr -převod části pozemku p.č. 

6667/1 v k.ú. Přerov. 

Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena zveřejněním na úřední desce Magistrátu města 

Přerova  od 28.5. do 12.6.2019 a od 15.1. do 30.1.2020. 

 

 

Odbor správy majetku 

Odbor správy majetku  po přepracování projektové dokumentace doporučuje  umístění stavby.  



Dále pro informaci uvádí, že na dotčeném pozemku jsou uzavřeny nájemní smlouvy s fyzickými 

osobami za účelem zahrádkářské činnosti a nájemníci budou informováni. 

 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina  na svém jednání dne 5.4.2019   doporučila převod  části pozemku p.č. 6667/1 

kolem trafostanice v rozsahu  ochranného pásma až k hranici s pozemkem tvořícím komunikaci. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise na svém zasedání dne 7.5.2019 doporučila Radě města Přerova schválit záměr StMPr - 

úplatného převodu části pozemku p.č. 6667/1 v k.ú. Přerov dle návrhu na usnesení. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 6667/1 trvalý travní porost o celkové výměře 1710 m2 , p.č. 6531/1 ost. plocha o 

celkové výměře 6445 m2 a p.č. 6656 ost. plocha o celkové výměře 1390 m2 jsou situovány v blízkosti 

železniční tratě směrem na Dluhonice. Pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova.  

  

Společnost ČEZ Distribuce a.s., zastoupená společností INKOS-OSTRAVA, a.s. se sídlem 

Havlíčkovo nábřeží 696/22, Ostrava –Moravská Ostrava, 701 52, IČ: 48394637 připravuje realizaci 

stavby „VN09,Přerov-Dluhonice-Osmek, vVN, kVN, DTS“ . 

V rámci této stavby dojde k umístění kabelového vedení VN a nové trafostanice na pozemku p.č. 

6667/1 trvalý travní porost o výměře cca 12 m2, kabelového vedení NN na pozemku p.č. 6531/1 ost. 

plocha, kabelového vedení NN a přípojkové skříně na pozemku p.č. 6656 ost. plocha vše v k.ú. 

Přerov. Protože uvedená stavba zasahuje do pozemků ve vlastnictví statutárního města Přerova, 

požádala INKOS-OSTRAVA a.s. o souhlas se stavbou a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene-služebnosti. Tato smlouva byla uzavřena dne 12.12.2019. 

  

V rámci nové žádosti s přepracovanou dokumentací požádala společnost INKOS-OSTRAVA o převod 

pozemku pro stavbu trafostanice s tím, že žádají o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě. 

Dle znaleckého posudku vypracovaného JUDr. Vratislavem Dočkalíkem ze dne 28.8.2019 činí kupní 

cena v místě a čase obvyklá za 1m2 900,- Kč. Náklady za vyhotovení znaleckého posudku činí 4 046,- 

Kč a budou uhrazeny budoucím kupujícím. 

  

Radě města Přerova je předkládán k projednání návrh statutárního města Přerov na převod 

části pozemku p.č. 6667/1 pro stavbu trafostanice.  

 

 


