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Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov -  části pozemků  

p.č. 6585/1, p.č. 5088/2 a pozemků p.č. 6585/4, p.č. 6577/199 vše  v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 

6585/1 ostatní plocha o výměře cca 1.150 m2, části pozemku p.č. 5088/2 ostatní plocha o výměře cca 

80 m2, pozemku p.č. 6585/4 ostatní plocha o výměře 111 m2 a pozemku p.č. 6577/199 ostatní plocha 

o výměře 210 m2 vše v k.ú. Přerov do společného jmění manželů ***za kupní cenu ve výši 460 

Kč/m2. V případě, že bude převod pozemků předmětem daně z přidané hodnoty, bude kupní cena 

navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

Nejprve bude na převod pozemků uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Kupní smlouva bude 

uzavřena do 30 dnů od dodání geometrického plánu na oddělení převáděné části dotčeného pozemku 

potvrzeného příslušným katastrálním úřadem budoucímu prodávajícímu a doručení rozhodnutí o 

dělení a scelování pozemků nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy. Součástí 

kupní smlouvy bude i úhrada za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 5088/2 v k.ú. Přerov 3 roky 

zpětně od právních účinků provedení vkladu vlastnického práva, která bude stanovena na základě 

vnitřního předpisu 12/2017 vydaného Radou města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání dne 6.9.2019 sdělila, že převod doporučuje za předpokladu 

kladného stanoviska ŘSD. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti žádost neprojednávala vzhledem k tomu, že v době nouzového stavu 

v souvislosti s Koronavirem nezasedala.  



 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 11.6. a 9.7.2020 schválila záměr úplatného převodu nemovitých 

věcí uvedených v návrhu usnesení. Záměr byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova v 

době od 15.6. do 1.7.2020 a od 13.7. do 29.7.2020. 

Rada města Přerova na své schůzi dne 6.8.2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod nemovitostí uvedených v návrhu usnesení. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb si vyžádal na základě doporučení koordinační skupiny 

stanovisko ŘSD. V návaznosti na stanovisko ŘSD ze dne 27.9.2019, které ve věci pozemků v této 

lokalitě sdělilo, že pozemky jsou dotčeny stavbou  „ I/55MÚK s ČD  Přerov – Předmostí“ a skutečná 

výměra  dotčených pozemků  bude  určena geometrickým plánem po kolaudaci a zaměření stavby 

převod nedoporučuje. Ve svém vyjádření se odvolávají i na níže uvedenou smlouvu uzavřenou se 

Statutárním městem Přerov. 

Dne 5.3.2020 odbor správy majetku a komunálních služeb obdržel na podnět žadatele další stanovisko  

ŘSD k převodu, ve kterém je uvedeno, že oplocení tvoří budoucí hranici  pozemku, která není 

geometricky zaměřena  a ukončení stavby křižovatky  na ul. Polní a Velká Dlážka  je plánováno na 

polovinu r. 2021. Veškeré stavební práce budou realizovány vně oplocení. Odbor správy majetku a 

komunálních služeb upozorňuje na skutečnost, že dne 18.12.2015  byla uzavřena mezi Ředitelstvím 

silnic a dálnic ČR jako stavebníkem a Statutárním městem Přerov jako vlastníkem pozemků smlouva o 

právu provést stavbu, smlouva o budoucí smlouvě o výpůjčce, smlouva o budoucí kupní smlouvě a 

darovací smlouvě, smlouva o budoucí smlouvě o vypořádání některých práv a povinností související s 

realizací stavby, ze kterých plynou pro obě smluvní strany závazky jak během, tak i po ukončení 

stavby v termínech uvedených ve smlouvách.  Na základě smlouvy o budoucí smlouvě o výpůjčce 

byla uzavřena  mezi Statutárním městem Přerov jako půjčitelem a vlastníkem pozemků a Ředitelstvím 

silnic a dálnic jako vypůjčitelem a stavebníkem smlouva o výpůjčce mimo jiné i na pozemky, které 

jsou předmětem žádosti o převod a to p.č. 6585/1, p.č. 6577/199 oba v k.ú. Přerov. Doba výpůjčky je 

sjednaná na dobu určitou do 30 dnů ode dne, kdy kolaudační rozhodnutí na stavbu nabyde právní 

moci. Dále je na pozemek p.č. 6585/4 a část pozemku p.č. 6585/1 o výměře 787 m2, které jsou 

předmětem žádosti o převod uzavřena nájemní smlouva – viz. důvodová zpráva. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 6585/1, p.č. 5088/2, p.č. 6585/4, p.č. 6577/199 vše v k.ú. Přerov jsou ve vlastnictví 

statutárního města Přerov a nachází se na ul. Polní v okolí provozovny Domstav, jejíž majitelem je 

*** 

Na statutární město Přerov zaslal *** žádost o odprodej uvedených pozemků z důvodu obslužnosti 

firmy. Původní žádost na převod pozemku p. č. 6577/199 z vlastnictví statutárního města Přerova 

projednalo Zastupitelstvo města Přerova na svých zasedáních dne 24.4.2017 a opakovaně dne 

19.11.2018 a v obou dvou případech neschválilo záměr převodu výše uvedeného pozemku z důvodu 

jeho dotčení stavbou mimoúrovňového křížení. Pan *** svoji původní žádost rozšířil o další část 

pozemku p.č. 6585/1 a pozemku p.č. 6585/4 v k.ú. Přerov.  

Na základě požadavku ŘSD - uvolnění části pozemku v souvislosti se stavbou mimoúrovňového 

křížení je část pozemku p.č. 6585/1ostaní plocha, manipulační plocha v k.ú. Přerov touto stavbou 

trvale i dočasně dotčena. Na základě této skutečnosti požádal odbor správy majetku a komunálních 

služeb o vyjádření, které je přílohou. Z vyjádření vyplývá, že pokud stavba nebude úplně dokončena, 

nebude ze strany ŘSD zaměřena.  

V této souvislosti uvádíme, že dne 13.4.2015 Zastupitelstvo města Přerova projednávalo žádost 



společnost F 67 s.r.o., o převod částí pozemků p.č.6577/266 a p.č. 6577/267 oba ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k.ú. Přerov a svým usnesením č. 92/5/3/2015 neschválilo záměr statutárního města 

Přerova - úplatný převod částí výše uvedených pozemků společnosti F 67 s.r.o., bylo doporučeno řešit 

vztah k pozemku formou nájmu z důvodu dotčení pozemků stavbou mimoúrovňového křížení. 

Statutární město Přerov uzavřelo dne 18.6. 2015 se společností F 67 s.r.o., se sídlem Nádražní 606/28, 

Nový Jičín nájemní smlouvu a dne 12.4. 2018 byl uzavřen dodatek č. 1 kterým se měnil rozsah nájmu 

části pozemku p.č. 6577/267 v k.ú. Přerov a to z důvodu požadavku ŘSD - uvolnění části pozemku v 

souvislosti se stavbou mimoúrovňového křížení.  

Taktéž Technické služby města Přerova požádaly v toto roce statutární město Přerov o převod části 

pozemku p.č. 6577/266 ostatní plocha o výměře 200 m2 a části pozemku p.č. 6577/267 ostatní plocha 

o výměře 457m2 v k. ú. Přerov z důvodu rozšíření kapacity sběrného dvora . Rada města Přerova z již 

výše uvedených důvodů podala na své schůzi dne 5.3.2020 usnesením č. 1194/33/7/2020 

Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr převodu výše uvedených částí z majetku statutárního 

města Přerova. 

Dne 16.9.2010 uzavřelo Statutární město Přerov jako pronajímatel nájemní smlouvu ve znění dodatku 

č. 1 ze dne 25.4.2018 se SEMAT servis s.r.o, Přerov jako nájemcem na pozemky které jsou 

předmětem žádosti p. Olšanského o převod, a to pozemek p.č. 6585/4 a část pozemku p.č. 6585/1 o 

výměře 787 m2 oba v k.ú. Přerov za účelem podnikání – opravy vysokozdvižných vozíků. Roční 

nájemné činí 78.455,-Kč. Společnost SEMAT servis s.r.o, Přerov byla se záměrem převodu oslovena, 

zda by měla potencionálně zájem o převod pozemků, které jsou předmětem nájmu. Společnost sdělila, 

že zájem nemá. V této souvislosti bylo zjištěno, že v nájemní smlouvě je předmětem nájmu i část 

pozemku p.č. 5088/2 v k.ú. Přerov, která není předmětem žádosti o převod pana ***. V případě 

převodu pouze částí pozemku p.č. 6585/1 a pozemků p.č. 6585/4, p.č. 6577/199 by tato část pozemku, 

která je zaplocena, nebyla pro vlastníka pozemku – statutární město - přístupná. Bylo by tedy žádoucí, 

aby i tato část pozemku byla předmětem případného převodu. V tomto duchu byl informován žadatel 

pan Olšanský a původní žádost o tuto část pozemku rozšířil.  

Dále bylo při zaměřování pozemků za účelem jejich převodu geodetem zjištěno, že pan *** má 

částečně zaplocen pozemek p.č. 5088/2 v majetku statutárního města Přerova a užívá ho bez právního 

důvodu. Z tohoto důvodu bude předmětem kupní smlouvy i úhrada za bezesmluvní užívání části 

pozemku p.č. 5088/2 v k.ú. Přerov za poslední 3 roky, která bude stanovena na základě vnitřního 

předpisu 12/2017 vydaného Radou města Přerova. 

ŘSD zaslalo stanovisko v souvislosti se stavbou I/55MÚK Přerov - Předmostí kde sdělilo, že 

dokončení stavby okružní křižovatky je plánováno v r. 2021. Stavba bude probíhat vně oplocení. Po 

dokončení bude trasa stavby zaměřena – viz. přílohy. 

  

Převod bude realizován tak, že nejprve dojde k uzavření smlouvy budoucí kupní a následně do 30 dnů 

od dodání geometrického plánu na oddělení převáděné části dotčeného pozemku potvrzeného 

příslušným katastrálním úřadem budoucímu prodávajícímu a doručení rozhodnutí o dělení a scelování 

pozemků nejpozději však do 5 let od uzavření této budoucí smlouvy bude uzavřena kupní smlouva.  

Kupní cena je stanovena znaleckým posudkem č. 2020/90 ze dne 21.07.2020 znalce Ing. Ctibora 

Hoška jako cena v místě a čase obvyklá a činí 460,- Kč/m2 bez DPH. V případě, že bude převod 

pozemků předmětem daně z přidané hodnoty, bude kupní cena navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a správní poplatek za podání návrhu na zahájení 

řízení o povolení vkladu vlastnického práva u příslušného katastrálního úřadu ponesou v plné míře 

budoucí kupující.  

   

Důvodem předložení této dispozice je žádost o převod částí pozemků p.č. 6585/1, p.č. 5088/2 a 

pozemků p.č. 6585/4 , p.č. 6577/199 vše v k.ú. Přerov.  

 

 


