
Pořadové číslo:  13/3.2.2. 

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 29.05.2020 

Návrh pro 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 6. 2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Mgr. Lucie Soldanová, vedoucí oddělení 

Ivana Kozáková, referentka 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku  p.č.  

4929/2  v k.ú.  Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 4929/2 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 15 m2 v k.ú. 

Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví společnosti FUDENCIA s.r.o., se sídlem 

Přerov I-Město, Blahoslavova 76/12, IČ 29385385, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 23.500,-

Kč (bez DPH). 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém  jednání dne 18.10.2019 konstatovala, že stavba oplocení nebyla 

povolena, bylo zahájeno řízení o odstranění stavby. 

KS konstatovala, že pokud v rámci stavebního řízení doloží Fudencia s.r.o. kladná  stanoviska správců 

sítí a orgánů státní památkové péče, je možné s umístěním stavby souhlasit a pozemek p.č. 4929/2 

odprodat. Koordinovaná závazná stanoviska byla vydána dne 9.4.2020 Odborem stavebního úřadu a 

životního prostředí a žadatelem doložena.  

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise na svém zasedání dne 11.12.2019 doporučila RM schválit záměr StMPr - úplatný převod 

předmětného pozemku.  

 

Rada města Přerova  

Rada města Přerova na své schůzi dne 16.1.2020 schválila záměr StMPr - úplatný převod pozemku 

p.č. 4929/2 v k.ú. Přerov. 



 

Záměr byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova v období od 20.1. do 4.2.2020.  

 

Rada města Přerova na své schůzi dne 14.5.2020 podala návrh ZM schválit úplatný převod pozemku 

dle návrhu na usnesení.  

 

Odbor správy majetku 

Odbor správy majetku doporučuje schválit převod předmětného pozemku.  

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 4929/2 ost. plocha, ost. komunikace o celkové výměře 15 m2 v k.ú. Přerov je situován 

po pravé straně při sjezdu z kruhového objezdu do ulice Jateční. Součástí pozemku je trvalý porost - 

listnatý strom olše. Vlastníkem pozemku je statutární město Přerov.  

  

Na odbor správy majetku se obrátila společnost FUDENCIA s.r.o. , se sídlem Přerov I-Město, 

Blahoslavova 76/12, IČ 29385385 se žádostí o odprodej pozemku p.č. 4929/2 v k.ú. Přerov o výměře 

15 m2 za účelem využití pozemku jako manipulační plocha a ucelení vlastnictví pozemku s ostatními 

pozemky ve vlastnictví společnosti.  

  

Společnost FUDENCIA s.r.o. je vlastníkem sousedního pozemku p.č. 182 ost. plocha o výměře 103 

m2 a pozemku p.č.181 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 76, Blahoslavova 12, ve 

kterém má společnost své sídlo. 

  

Pro informaci uvádíme, že pozemek p.č. 4929/2 je zatížen věcným břemenem ve prospěch společnosti 

ČD - Telematika a.s. a společnosti NEJ TV a.s., které spočívá v právu zřídit a provozovat podzemní 

vedení veřejné komunikační sítě.  

  

Dle znaleckého posudku ze dne 25.2.2020 činí cena v místě a čase obvyklá pozemku 23.500,- Kč (bez 

DPH).  

  

Náklady za vyhotovení znaleckého posudku činily 2.500,- Kč a budou uhrazeny kupujícím. Jejich 

úhrada bude řešena ujednáním kupní smlouvy.  

  

Projednáním dispozice je řešen úplatný převod pozemku p.č. 4929/2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

StMPr do vlastnictví společnosti FUDENCIA s.r.o.  

 

 


