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Název návrhu: 

Záměry statutárního města Přerova – uzavření dodatků ke smlouvám o budoucích 

smlouvách kupních, které uzavřely statutární město Přerov jako budoucí prodávající a 

společnost Panattoni Czech Republic Development s.r.o. jako budoucí kupující na 

převod pozemků p.č. 6505/42 a p.č. 6505/36, oba v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí 

smlouvě kupní, kterou dne 22.12.2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.12.2018, uzavřely 

statutární město Přerov jako budoucí prodávající a společnost Panattoni Czech Republic 

Development s.r.o., IČ 28190882, se sídlem V Celnici 1034/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, 

jako budoucí kupující na převod pozemku p.č. 6505/42 (orná půda) o výměře 34 802 m2 v 

k.ú. Přerov za kupní cenu ve výši 17.226.990,- Kč (tj. 495,- Kč/m2), která bude v souladu s 

právními předpisy platnými a účinnými v době uzavření kupní smlouvy případně navýšena o 

daň z přidané hodnoty, na jehož základě by mělo dojít ke změně čl. 3.5 smlouvy o budoucí 

smlouvě kupní tak, že závazek uzavřít kupní smlouvu zanikne v případě, že budoucí kupující 

nevyzve budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy podle čl. 3.2 smlouvy do šesti let 

od účinnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí 

smlouvě kupní, kterou dne 10.7.2018 uzavřely statutární město Přerov jako budoucí 

prodávající a společnost Panattoni Czech Republic Development s.r.o., IČ 28190882, se 

sídlem V Celnici 1034/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, jako budoucí kupující na převod 

pozemku p.č. 6505/36 (orná půda) o výměře 3 018 m2 v k.ú. Přerov za kupní cenu ve výši 

1.493.910,- Kč (tj. 495,- Kč/m2), která bude v souladu s právními předpisy platnými a 

účinnými v době uzavření kupní smlouvy případně navýšena o daň z přidané hodnoty, na 

jehož základě by mělko dojít ke změně čl. 3.5 smlouvy o budoucí smlouvě kupní tak, že 



závazek uzavřít kupní smlouvu zanikne v případě, že budoucí kupující nevyzve budoucího 

prodávajícího k uzavření kupní smlouvy podle čl. 3.2 smlouvy do čtyř let od účinnosti 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinanční skupina: 

S ohledem na časovou tíseň spočívající v tom, že podle stávajícího znění čl. 3.5 smlouvy o budoucí 

smlouvě kupní, kterou dne 10.7.2018 uzavřely statutární město Přerov jako budoucí prodávající a 

společnost Panattoni Czech Republic Development s.r.o. jako budoucí kupující na převod pozemku 

p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov, zanikne závazek smluvních stran uzavřít kupní smlouvu v případě, že 

budoucí kupující nevyzve budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy podle čl. 3.2 smlouvy o 

budoucí smlouvě kupní do dvou let od účinnosti smlouvy (tj. do 18.7.2020), nebyla žádost společnosti 

Panattoni Czech Republic Development s.r.o. ze dne 7.5.2020 o prodloužení trvání závazku smluvních 

stran ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní o dva roky projednána v koordinanční skupině. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

S ohledem na časovou tíseň spočívající v tom, že podle stávajícího znění čl. 3.5 smlouvy o budoucí 

smlouvě kupní, kterou dne 10.7.2018 uzavřely statutární město Přerov jako budoucí prodávající a 

společnost Panattoni Czech Republic Development s.r.o. jako budoucí kupující na převod pozemku 

p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov, zanikne závazek smluvních stran uzavřít kupní smlouvu v případě, že 

budoucí kupující nevyzve budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy podle čl. 3.2 smlouvy o 

budoucí smlouvě kupní do dvou let od účinnosti smlouvy (tj. do 18.7.2020), nebyla žádost společnosti 

Panattoni Czech Republic Development s.r.o. ze dne 7.5.2020 o prodloužení trvání závazku smluvních 

stran ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní o dva roky projednána v Komisi pro majetkové záležitosti. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova projednala podání návrhu Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměry 

statutárního města Přerova - uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o budoucích smlouvách kupních, 

které jsou předmětem této předlohy, na své 38. schůzi konané dne 28.5.2020. Zastupitelé města 

Přerova budou s výsledkem projednání záměrů v Radě města Přerova seznámeni na 13. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat dne 8.6.2020, při projednávání této předlohy. 

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov je vlastníkem pozemků p.č. 6505/42 (orná půda) o výměře 34 802 m2 a p.č. 

6505/36 (orná půda) o výměře 3 018 m2, oba v k.ú. Přerov, které se nachází v lokalitě Rybníky v 

sousedství pozemní komunikace III/1857 spojující místní části Přerov II-Předmostí a Přerov V-

Dluhonice. 

  

V souvislosti s plánovaným projektem výstavby výrobní a distribuční haly, včetně veškerého napojení 

na infrastrukturní sítě a veřejnou komunikaci, jehož investorem je společnost Panattoni Czech 

Republic Development s.r.o., IČ 28190882, se sídlem V Celnici 1034/6, Nové Město, 110 00 Praha 1 

(dále jako „Panattoni“), byly mezi statutárním městem Přerov jako budoucím prodávajícím a 

Panattoni jako budoucím kupujícím uzavřeny následující smlouvy o budoucích smlouvách kupních: 

  

1. smlouva o budoucí smlouvě kupní ze dne 22.12.2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.12.2018, 

na úplatný převod pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov: 
  

Na základě této smlouvy má být v budoucnu převeden pozemek p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov z 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Panattoni za kupní cenu 17.226.990,- Kč (tj. 495,- 

Kč/m2), která bude v souladu s právními předpisy platnými a účinnými v době uzavření kupní 



smlouvy případně navýšena o daň z přidané hodnoty. Kupní cena byla stanovena dohodu smluvních 

stran na základě znaleckého posudku č. 5891-36/2016, který vyhotovil znalec Ing. Přemysl Klas dne 

17.5.2016, jako cena v místě a čase obvyklá. 

  

Podle smlouvy o budoucí smlouvě kupní má být kupní smlouva uzavřena na základě výzvy budoucího 

kupujícího k uzavření kupní smlouvy, kterou bude budoucí kupující povinen zaslat budoucímu 

prodávajícímu ve lhůtě 1 měsíce poté, co budou splněny níže uvedené podmínky, s tím, že budoucí 

kupující je oprávněn vzdát se splnění jakékoli níže uvedené podmínky na základě písemného 

oznámení doručeného budoucímu prodávajícímu, přičemž v takovém případě se daná podmínka 

považuje za splněnou: 

  

1. provedena právní, technická a enviromentální prověrka pozemku se závěrem, že projekt výrobní a 

distribuční haly, včetně veškerého napojení na infrastrukturní sítě a veřejnou komunikaci, je na 

pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov proveditelný, 

2. příslušný stavební úřad vydá územní rozhodnutí o umístění výrobní a distribuční haly na pozemku 

p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov a toto územní rozhodnutí nabyde právní moci, 

  

3. budoucí kupující jako budoucí pronajímatel a třetí osoba jako budoucí nájemce uzavřou smlouvu o 

budoucí smlouvě nájemní na užívání komerčních prostor ve výrobní a distribuční hale na pozemku 

p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov.  

  

Vzhledem k tomu, že dle informací od Panattoni měla být pro financování a realizaci projektu výrobní 

a distribuční haly na pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov založena v rámci skupiny Panattoni Europe 

nová právnická osoba, je součástí smlouvy o budoucí smlouvě kupní ujednání o právu budoucího 

kupujícího postoupit smlouvu a práva a povinnosti z ní vyplývající na novou právnickou osobu, která 

bude založena v rámci skupiny Panattoni Europe.  

  

Poté, co by budoucí kupující (tj. Panattoni, případně nová právnická osoba, založená v rámci skupiny 

Panattoni Europe) vyzval budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy, byla by orgánům obce 

předložena ke schválení smlouva o úschově mezi statutárním městem Přerov jako příjemcem, 

Panattoni, případně novou právnickou osobou, založenou v rámci skupiny Panttoni Europe, jako 

složitelem a advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners, IČ 26454807, se sídlem Na Florenci 

2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, jako správcem. Předmětem smlouvy o úschově by bylo složení 

kupní ceny na svěřenecký účet vedený u správce, s tím, že kupní cena by byla vyplacena 

prodávajícímu po převedení předmětu převodu do vlastnictví kupujícího. Pro úplnost dodáváme, že 

kupní smlouva by byla uzavřena až poté, co by kupující složil kupní cenu na svěřenecký účet vedený u 

správce. 

  

Součástí původního znění smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 22.12.2016 bylo následující 

ujednání čl. 3.5, podle kterého měl závazek smluvních stran uzavřít kupní smlouvu zaniknout v 

případě, že budoucí kupující nevyzve budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy do dvou let 

od účinnosti smlouvy o budoucí smlouvě kupní (tj. do 22.12.2018): 

  

„Tato Smlouva zaniká v případě, že Budoucí kupující nevyzve Budoucího prodávajícího k uzavření 

Kupní smlouvy podle čl. 3.2 této Smlouvy do dvou (2) let od účinnosti této Smlouvy, tj. v uvedené lhůtě 

nebude Budoucímu prodávajícímu doručena Výzva (dále jen „Doba trvání“).“  

  

Pro úplnost uvádíme, že uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 22.12.2016 bylo 

projednáno v orgánech obce následujícím způsobem: 

Z časových důvodů nebylo schválení záměru statutárního města Přerova – úplatného převodu 

pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov projednáváno v koordinanční skupině ani Komisi pro záměry. 

  

Dne 2.6.2016 přijala Rada města Přerova na své 45. schůzi usnesení č. 1591/45/7/2016, kterým podala 

návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 

pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov. 



  

Dne 20.6.2016 přijalo Zastupitelstvo města Přerova na svém 18. zasedání usnesení č. 507/18/3/2016, 

kterým schválilo záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. 

Přerov. Občanská veřejnost byla se záměrem statutárního města Přerova seznámena jeho zveřejněním 

na úřední desce obce ve dnech 21.6. – 7.7.2016. 

  

Dne 8.12.2016 přijala Rada města Přerova na své 59. schůzi usnesení č. 2224/59/7/2016, kterým 

podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. 

Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Panattoni za kupní cenu ve výši ve výši 

17.226.990,- Kč (tj. 495,- Kč/m2), která bude v souladu s právními předpisy platnými a účinnými v 

době uzavření kupní smlouvy případně navýšena o daň z přidané hodnoty, s tím, že na prodej 

pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov bude mezi smluvními stranami uzavřena nejprve smlouva o 

budoucí smlouvě kupní.  

  

Dne 12.12.2016 přijalo Zastupitelstvo města Přerova na svém 23. zasedání usnesení č. 660/23/3/2016, 

kterým schválilo úplatný převod pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města 

Přerova do vlastnictví Panattoni za kupní cenu ve výši ve výši 17.226.990,- Kč (tj. 495,- Kč/m2), která 

bude v souladu s právními předpisy platnými a účinnými v době uzavření kupní smlouvy případně 

navýšena o daň z přidané hodnoty, s tím, že na prodej pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov bude mezi 

smluvními stranami uzavřena nejprve smlouva o budoucí smlouvě kupní. 

  

Dne 1.11.2018 byla statutárnímu městu Přerov doručena žádost Panattoni o prodloužení doby 

trvání smlouvy o budoucí smlouvě kupní o další dva roky, aby Panattoni mohla pokračovat v 

povolovacích procesech vedoucích k realizaci stavby. Žádost byla odůvodněna neočekávaným 

prodloužením povolovacích procesů, kdy zdržení nastalo v případě nabytí právní moci kladného 

rozhodnutí v rámci zjišťovacího řízení o vlivu projektu na životní prostředí. Občanská sdružení 

Krajina Dluhonice, IČ 26531437, se sídlem U Zbrojnice 46/3, Přerov V-Dluhonice, 750 02 

Přerov, a Egeria, z.s., IČ 22892133, se sídlem Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice, se totiž 

odvolala proti rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 20.3.2018, kterým bylo 

ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto, že záměr 

„Průmyslový park Přerov“ nemá významný vliv na životní prostředí a tudíž nebude posuzován 

dle citovaného zákona, přičemž odvolání občanských sdružení bylo zamítnuto rozhodnutím 

Ministerstva životního prostředí č.j. MZP/2018/570/692 ze dne 9.8.2018. Panattoni v žádosti dále 

uvedla, že je ve finálním jednání s uživatelem budoucí haly, kterou zamýšlí vybudovat na 

pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov.  
S ohledem na časovou tíseň spočívající v tom, že podle tehdejšího znění čl. 3.5 smlouvy o budoucí 

smlouvě kupní ze dne 22.12.2016 měl závazek smluvních stran uzavřít kupní smlouvu zaniknout v 

případě, že budoucí kupující nevyzve budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy do dvou let 

od účinnosti smlouvy (tj. do 22.12.2018), nebyla žádost Panattoni ze dne 1.11.2018 o prodloužení 

doby trvání smlouvy o budoucí smlouvě kupní projednána v koordinanční skupině ani Komisi pro 

záměry. 

  

V návaznosti na žádost Panattoni ze dne 1.11.2018 přijala Rada města Přerova na své 1. schůzi konané 

dne 8.11.2018 usnesení č. 10/1/7/2018, kterým schválila záměr statutárního města Přerova - uzavření 

dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní, kterou dne 22.12.2016 uzavřely statutární město 

Přerov jako budoucí prodávající a Panattoni jako budoucí kupující na převod pozemku p.č. 6505/42 v 

k.ú. Přerov, na jehož základě mělo dojít ke změně čl. 3.5 smlouvy o budoucí smlouvě kupní tak, že 

závazek uzavřít kupní smlouvu zanikne v případě, že budoucí kupující nevyzve budoucího 

prodávajícího k uzavření kupní smlouvy podle čl. 3.2 smlouvy do čtyř let od účinnosti smlouvy o 

budoucí smlouvě kupní. Občanská veřejnost byla s výše uvedeným záměrem seznámena jeho 

zveřejněním na úřední desce obce ve dnech 12.11. – 27.11.2018. 

  

Dne 15.11.2018 přijala Rada města Přerova na své 2. schůzi usnesení č. 38/2/7/2018, kterým podala 



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

kupní, kterou dne 22.12.2016 uzavřely statutární město Přerov jako budoucí prodávající a Panattoni 

jako budoucí kupující na převod pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov, na jehož základě mělo dojít ke 

změně čl. 3.5 smlouvy o budoucí smlouvě kupní tak, že závazek uzavřít kupní smlouvu zanikne v 

případě, že budoucí kupující nevyzve budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy podle čl. 3.2 

smlouvy do čtyř let od účinnosti smlouvy o budoucí smlouvě kupní.  

  

Následně dne 10.12.2018 přijalo Zastupitelstvo města Přerova na svém 3. zasedání usnesení č. 

41/3/3/2018, kterým schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní, kterou dne 

22.12.2016 uzavřely statutární město Přerov jako budoucí prodávající a Panattoni jako budoucí 

kupující na převod pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov, na jehož základě mělo dojít mj. ke změně čl. 

3.5 smlouvy o budoucí smlouvě kupní tak, že závazek uzavřít kupní smlouvu zanikne v případě, že 

budoucí kupující nevyzve budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy podle čl. 3.2 smlouvy 

do čtyř let od účinnosti smlouvy o budoucí smlouvě kupní.  

Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě budoucí kupní ze dne 22.12.2016 byl mezi smluvními 

stranami uzavřen dne 13.12.2018. 

  

Součástí stávající smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 22.12.2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

13.12.2018, je tak následující ustanovení čl. 3.5, podle kterého zanikne závazek uzavřít kupní smlouvu 

v případě, že budoucí kupující nevyzve budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy do čtyř let 

od účinnosti smlouvy o budoucí smlouvě kupní (tj. do 22.12.2020): 

  

„Tato Smlouva zaniká v případě, že Budoucí kupující nevyzve Budoucího prodávajícího k uzavření 

Kupní smlouvy podle čl. 3.2 této Smlouvy do čtyř (4) let od účinnosti této Smlouvy, tj. v uvedené lhůtě 

nebude Budoucímu prodávajícímu doručena Výzva (dále jen „Doba trvání“).“  

  

2. smlouva o budoucí smlouvě kupní ze dne 10.7.2018 na úplatný převod pozemku p.č. 6505/36 v 

k.ú. Přerov:  
Na základě této smlouvy má být v budoucnu převeden pozemek p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov z 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Panattoni za kupní cenu 1.493.910,- Kč (tj. 495,- 

Kč/m2), která bude v souladu s právními předpisy platnými a účinnými v době uzavření kupní 

smlouvy případně navýšena o daň z přidané hodnoty. Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních 

stran. Pro úplnost uvádíme, že cena pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov v místě a čase obvyklá byla 

stanovena znaleckým posudkem č. 6078-120/2017, který vyhotovil znalec Ing. Přemysl Klas dne 

27.11.2017, na 1.358.000,- Kč (tj. 450,- Kč/m2). 

  

Smlouva o budoucí smlouvě kupní ze dne 10.7.2018 na úplatný převod pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. 

Přerov byla uzavřena za obdobných podmínek jako smlouva o budoucí smlouvě kupní ze dne 

22.12.2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.12.2018, na úplatný převod pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. 

Přerov. 

  

Na rozdíl od smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 22.12.2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

13.12.2018, na úplatný převod pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov, jejíž součástí je ujednání o právu 

budoucího kupujícího postoupit smlouvu a práva a povinnosti z ní vyplývající na novou právnickou 

osobu, založenou v rámci skupiny Panattoni Europe, je součástí smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze 

dne 10.7.2018 na úplatný převod pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov na základě požadavku Panattoni 

ujednání, podle kterého je budoucí kupující oprávněn postoupit smlouvu a práva z ní vyplývající na 

jakoukoli třetí osobu. Podle sdělení Panattoni by měl být touto třetí osobou případný klient, pro 

kterého bude plánovaný projekt výstavby výrobní a distribuční haly realizován. 

  

Součástí stávající smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 10.7.2018 je následující ustanovení čl. 

3.5, podle kterého závazek uzavřít kupní smlouvu zanikne v případě, že budoucí kupující nevyzve 

budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy do dvou let od účinnosti smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní (tj. do 18.7.2020): 



  

„Tato Smlouva zaniká v případě, že Budoucí kupující nevyzve Budoucího prodávajícího k uzavření 

Kupní smlouvy podle čl. 3.2 této Smlouvy do dvou (2) let od účinnosti této Smlouvy, tj. v uvedené lhůtě 

nebude Budoucímu prodávajícímu doručena Výzva (dále jen „Doba trvání“).“  

  

Pro úplnost uvádíme, že uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 10.7.2018 bylo 

projednáno v orgánech obce následujícím způsobem:  

S ohledem na časovou tíseň bylo schválení záměru statutárního města Přerova – úplatného převodu 

p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov projednáváno koordinanční skupinou na dálku (tj. zasláním žádosti 

jednotlivým členům koordinanční skupiny k vyjádření), s tím, že jednotliví členové koordinanční 

skupiny vyslovili s výše uvedeným záměrem svůj souhlas.  

  

Dne 18.10.2017 přijala Komise pro projednávání záměrů v majetkových záležitostech a pro 

hospodaření s obecními byty na svém 35. zasedání usnesení č. UZKBZS/35/3/2/2017, kterým 

doporučila Radě města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – úplatného převodu p.č. 

6505/36 v k.ú. Přerov.  

  

Dne 2.11.2017 přijala Rada města Přerova na své 80. schůzi usnesení č. 3285/80/7/2017, kterým 

schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov. 

Občanská veřejnost byla se záměrem statutárního města Přerova seznámena jeho zveřejněním na 

úřední desce obce ve dnech 6.11. – 22.11.2017. 

  

Dne 31.5.2018 přijala Rada města Přerova na své 93. schůzi usnesení č. 3887/93/7/2018, kterým v 

bodě 3. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 6505/36 v 

k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Panattoni za kupní cenu ve výši ve 

výši 1.493.910,- Kč (tj. 495,- Kč/m2), která bude v souladu s právními předpisy platnými a účinnými v 

době uzavření kupní smlouvy případně navýšena o daň z přidané hodnoty, s tím, že na prodej 

pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov bude mezi smluvními stranami uzavřena nejprve smlouva o 

budoucí smlouvě kupní.  

  

Dne 25.6.2018 přijalo Zastupitelstvo města Přerova na svém 40. zasedání usnesení č. 1146/40/3/2018, 

kterým schválilo úplatný převod pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města 

Přerova do vlastnictví Panattoni za kupní cenu ve výši ve výši 1.493.910,- Kč (tj. 495,- Kč/m2), která 

bude v souladu s právními předpisy platnými a účinnými v době uzavření kupní smlouvy případně 

navýšena o daň z přidané hodnoty, s tím, že na prodej pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov bude mezi 

smluvními stranami uzavřena nejprve smlouva o budoucí smlouvě kupní.  

  

Dne 7.5.2020 byla statutárnímu městu Přerov doručena žádost Panattoni o prodloužení doby 

trvání budoucích kupních smluv o další dva roky, které zajistí dostatečnou dobu pro zajištění 

celého zájmového území a získání potřebných povolení pro jejich projekt. Žádost byla 

odůvodněna protahujícím se jednáním s posledním vlastníkem o uzavření budoucí kupní 

smlouvy, v jehož případě se jedná o strategický pozemek, bez něhož nebude realizace projektu 

možná, a dále obavami z časové prodlevy v rámci získání územního rozhodnutí pro projekt, a to 

na základě zkušeností při procesu získání Rozhodnutí EIA, kdy se odvolala dvě sdružení. 

Panattoni rovněž poukázala na odvolání občanského sdružení do územního rozhodnutí, které 

podalo ŘSD na stavbu dálnice D1 úseku Přerov-Říkovice, přičemž stavba tohoto úseku je i pro 

Panattoni zásadní vzhledem k dopravním limitům, které budou povolovány v územním 

rozhodnutí a k fungování budoucích klientů v zóně. 

  

Panattoni ve své žádosti dále uvedla, že se jí podařilo získat pravomocné rozhodnutí v rámci 

zjišťovacího řízení (EIA řízení), přičemž v současné době dokončuje dokumentaci pro územní 

rozhodnutí, kterou by chtěli podat k vyjádření dotčeným orgánům. Zároveň se Panantoni 

podařilo uzavřít budoucí kupní smlouvy na většinu pozemků potřebný pro jejich projekt. 

  



Součástí žádosti je ujištění, že i přes prodlužování realizace projektu má Panattoni i nadále 

zájem dotáhnout projekt do zdárného konce a že je připravena vkládat do tohoto projektu i 

nadále její maximální úsilí. 

  

Předmětem předlohy je neschválení záměrů statutárního města Přerova – uzavření dodatků ke 

smlouvám o budoucích smlouvách kupních, které uzavřely statutární město Přerov jako 

budoucí prodávající a společnost Panattoni Czech Republic Development s.r.o. jako budoucí 

kupující dne 22.12.2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.12.2018, na prodej pozemku p.č. 

6505/42 v k.ú. Přerov a dne 10.7.2018 na převod pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov, kterým by 

mělo dojít k prodloužení trvání závazku smluvních stran uzavřít v budoucnu kupní smlouvy o 

dva roky.  

 

 


