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Návrh pro 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 10. 

2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 

30/54 v k.ú. Předmostí a p.č. 6698/3, p.č. 6704/11, p.č. 6705/3 vše v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 6698/3 ostatní plocha o výměře 165 m2, p.č. 6704/11 ostatní 

plocha o výměře 1510 m2 a p.č. 6705/3 trvalý travní porost o výměře 571 m2 vše v k.ú. Přerov a části 

p.č. 30/54 ostatní plocha o výměře cca 620 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví statutárního města 

Přerova do vlastnictví společnosti KOVET spol. s r.o., se sídlem Přerov-Předmostí, Teličkova 35, IČ: 

64085350 za kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2, bez DPH (p.č. 30/54), 650,- Kč/m2, bez DPH (p.č. 

6698/3, p.č. 6704/11, p.č. 6705/3) - cena v místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov jako 

budoucím prodávajícím a společnosti KOVET spol. s r.o., se sídlem Přerov-Předmostí, Teličkova 35, 

IČ: 64085350 jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude uzavřena na základě výzvy budoucího 

kupujícího budoucímu prodávajícímu, jejíž součástí bude geometrický plán na oddělení převáděné 

části pozemku p.č. 30/54 v k.ú. Předmostí potvrzený katastrálním úřadem a smlouva o budoucí 

smlouvě kupní na převod části pozemku p.č. 30/54 v k.ú. Předmostí, případně smlouva o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti cesty k tíži části pozemku p.č. 30/54 v k.ú. Předmostí (na které se 

nachází vjezd do stavby č.p. 448, garáž, příslušná k části obce Přerov II-Předmostí) uzavřené mezi 

budoucím kupujícím a vlastníkem/spoluvlastníky stavby č.p. 448, garáž, příslušná k části obce Přerov 

II-Předmostí, nejpozději však do 3 let od účinnosti budoucí kupní smlouvy. V případě, že do 20 dnů 

od účinnosti budoucí kupní smlouvy nebudou ještě splněny podmínky uvedené v předchozí větě, 

bude na základě výzvy budoucího kupujícího uzavřena kupní smlouva na převod pozemků p.č. 

6698/3, 6704/11 a 6705/3 v k.ú. Přerov samostatně. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 



Koordinační skupina na 10. jednání dne 19.6.2020 projednala žádost ze dne 4.6.2020 o koupi části 

pozemku p.č. 30/54 v k.ú. Předmostí a pozemku p.č. 6705/3 v k.ú. Přerov, kdy neměla k převodu 

námitek s tím, že bude zřízena služebnost vstupu a vjezdu na sousední pozemek p.č. 6704/1 v k.ú. 

Přerov a dále doporučila nabídnout k prodeji i pozemek p.č. 6698/3, který by po realizaci převodu 

zůstal bez přístupu. Na základě rozšíření žádosti ze dne 15.7.2020 o koupi pozemků p.č. 6704/11 v 

k.ú. Přerov a celý pozemek p.č. 30/54 v k.ú. Předmostí byla vyžádána samostatná stanoviska členů 

koordinační skupiny a záležitost byla následně projednána na 12. jednání koordinační skupiny dne 

24.7.2020, kdy skupina konstatovala, že není námitek k převodu těchto pozemků s tím, že z pozemku 

p.č. 30/54 bude oddělena část - pruh zeleně s vzrostlými břízami podél komunikace ul. Teličkova - 

která zůstane v majetku města. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 17. zasedání dne 22.7.2020 doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemků v rozsahu dle návrhu usnesení. 

 

Místní výbor Předmostí: 

Místní výbor Předmostí ve vyjádření uvedl, že nemá námitky k odprodeji části pozemku p.č. 30/54 v 

k.ú. Předmostí, části pozemku p.č. 6705/3 a pozemku p.č. 6698/3 oba v k.ú. Přerov s tím, aby byl 

umožněn přístup k zahrádkám a vjezd do budovy s garážemi. Pozemky p.č. 6704/11 a část p.č. 6705/3 

oba v k.ú. Přerov doporučuje MV ponechat ke stávajícímu účelu - zahrádky. MV Předmostí dále 

doporučil záměr projednat s většinovým vlastníkem budovy garáží SBD Přerov. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje převod pozemků. Vybudováním parkovacích 

stání na převáděných pozemcích žadatelem dojde v této lokalitě k uvolnění stávajících parkovacích 

stání pro širší veřejnost, které nyní využívají zaměstnanci a zákazníci společnosti KOVET. Vjezd do 

budovy garáží bude ošetřen zřízením služebnosti cesty, případně uzavřením budoucí kupní smlouvy 

mezi nabyvatelem pozemku společností KOVET a vlastníkem budovy garáží, kdy toto řešení bylo 

předběžně oběma stranami odsouhlaseno.  

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 44. schůzi dne 27.8.2020 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod pozemků v rozsahu dle návrhu usnesení. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 1.9. 

do 17.9.2020. Následně na 47. schůzi dne 1.10.2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit úplatný převod pozemků dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 30/54 ostatní plocha o výměře 820 m2 v k.ú. Předmostí tvoří veřejné prostranství před 

budovou patrových garáží na ulici a Teličkova v místní části Předmostí. Na pozemku se nachází zeleň 

a vjezd do budovy garáží. Pozemky p.č. 6698/3 ostatní plocha o výměře 165 m2, p.č. 6704/11 ostatní 

plocha o výměře 1510 m2 a p.č. 6705/3 trvalý travní porost o výměře 571 m2 všechny v k.ú. Přerov se 

nachází mezi budovou patrových garáží na ulici Teličkova v Přerově a železniční tratí. Pozemek p.č. 

6704/1 a část pozemku p.č. 6705/3 oba v k.ú. Přerov jsou užívány k zahrádkářským účelům, ostatní 

části jsou nevyužívané. Pozemek p.č. 6698/3 je nevyužívaný zarostlý nálety. Všechny uvedené 

pozemky jsou v majetku statutárního města Přerova.  

  

Společnost KOVET spol. s r.o., se sídlem Přerov-Předmostí, Teličkova 35, IČ: 64085350 (dále jen 

KOVET) je vlastníkem pozemků p.č. st. 844, jehož součástí je stavba č.p. 433, tech. vybavení 

příslušná k části obce Přerov II- Předmostí (stanice technické kontroly), pozemku p.č. st. 991, jehož 

součástí je stavba bez čp./če, tech. vybavení, příslušná k části obce Přerov II- Předmostí (stanice pro 



měření emisí) a pozemků p.č. 30/21, p.č. 30/29 a p.č. 30/65, které slouží jako manipulační a parkovací 

plochy pro potřeby společnosti a zákazníků Stanice technické kontroly. Pozemky p.č. 30/65 a p.č. st. 

991 oba v k.ú. Předmostí společnost KOVET odkoupila v r. 2017 od statutárního města Přerova za 

účelem rozšíření provozovny a vybudováním parkovacích ploch a samostatné přízemní stavby stanice 

pro měření emisí. 

  

Společnost KOVET dne 4.6.2020 požádala o koupi pozemků p.č. 6705/3 v k.ú. Přerov a části p.č. 

30/54 v k.ú. Předmostí za účelem vybudování parkovacích stání. Následně na jednání dne 15.7.2020 

společnost KOVET svou žádost doplnila a požádala o koupi celého pozemku p.č. 30/54 v k.ú. 

Předmostí a pozemku p.č. 6704/11 v k.ú. Přerov. Zástupci společnosti KOVET byli na tomto jednání 

seznámeni s návrhem koordinační skupiny odprodat i pozemek p.č. 6698/3 v k.ú. Přerov, kdy oddělení 

majetkoprávní již oslovilo vlastníka sousedních navazujících pozemků p.č. 6698/2 v k.ú. Přerov a p.č. 

481 v k.ú. Předmostí – Správu železnic, státní organizace – s nabídkou převodu tohoto pozemku. 

Zástupci společnosti KOVET sdělili, že v případě, že Správa železnic, státní organizace nebude mít o 

koupi pozemku p.č. 6698/3 v k.ú. Přerov zájem, uvedený pozemek by odkoupili. Správa železnic, 

státní organizace v dopise ze dne 7.8.2020 uvedla, že o koupi pozemku p.č. 6698/3 v k.ú. Přerov nemá 

zájem.  

Rozšíření žádosti bylo předloženo k projednání na 12. jednání koordinační skupiny dne 24.7.2020, 

která neměla námitky k převodu pozemků s tím, že z pozemku p.č. 30/54 v k.ú. Předmostí bude 

oddělena část se zelení a vzrostlými břízami podél komunikace ul. Teličkova, která zůstane v majetku 

města. Společnost KOVET s tímto souhlasila a souhlasila se zřízením služebnosti, případně budoucím 

převodem části pozemku p.č. 30/54 v k.ú. Předmostí, na které se nachází vjezd do budovy s garážemi 

č.p. 448 příslušné k části obce Přerov II-Předmostí na p.č. st. 902 v k.ú. Předmostí. Dále společnost 

KOVET sdělila, že je připravena převzít smluvní vztahy týkající se užívání pozemku p.č. 6704/11 a 

tyto zahrádky na pozemku ještě určitou dobu ponechat. Dle stávajících smluv je výpovědní lhůta u 

většiny 1 rok vždy k 1.10. běžného roku, tzv. že případná výpověď z nájmu by nejdříve mohla započít 

běžet až od 1.10. roku 2021. 

Rada města Přerova na 44. schůzi dne 27.8.2020 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod pozemků v rozsahu dle návrhu usnesení. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 1.9. 

do 17.9.2020. 

S ohledem na záměr společnosti KOVET zahájit realizaci alespoň na části pozemku p.č. 6705/3, který 

navazuje na pozemek v majetku společnosti, bylo sjednáno, že nejprve bude uzavřena smlouva o 

budoucí kupní smlouvě. Bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku na stanovení kupní ceny. Tímto 

znaleckým posudkem byla cena pozemků bez DPH stanovena takto: 

cena zjištěná u pozemku p.č. 30/54 v k.ú. Předmostí a pozemků p.č. 6698/3, p.č. 6704/11 a p.č. 6705/3 

vše v k.ú. Přerov shodně ve výši 400,71 Kč/m2, 

cena v místě a čase obvyklá u pozemku p.č. 30/34 v k.ú. Předmostí ve výši 750,- Kč/m2 a pozemků 

p.č. 6698/3, p.č. 6704/11 a p.č. 6705/3 vše v k.ú. Přerov ve výši 650,- Kč/m2. Náklady na vyhotovení 

tohoto znaleckého posudku činily 3.500,- Kč. 

Nejprve bude tedy uzavřena budoucí kupní smlouva mezi statutárním městem Přerov jako budoucím 

prodávajícím a společností KOVET spol. s r.o., se sídlem Přerov-Předmostí, Teličkova 35, IČ: 

64085350 jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude uzavřena na základě výzvy budoucího 

kupujícího budoucímu prodávajícímu, jejíž součástí bude geometrický plán na oddělení převáděné 

části pozemku p.č. 30/54 v k.ú. Předmostí potvrzený katastrálním úřadem a smlouva o budoucí 

smlouvě kupní na převod části pozemku p.č. 30/54 v k.ú. Předmostí, případně smlouva o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti cesty k tíži části pozemku p.č. 30/54 v k.ú. Předmostí (na které se 

nachází vjezd do stavby č.p. 448, garáž, příslušná k části obce Přerov II-Předmostí) uzavřené mezi 

budoucím kupujícím a vlastníkem/spoluvlastníky stavby č.p. 448, garáž, příslušná k části obce Přerov 

II-Předmostí, nejpozději však do 3 let od účinnosti budoucí kupní smlouvy. V případě, že do 20 dnů 

od účinnosti budoucí kupní smlouvy nebudou ještě splněny podmínky uvedené v předchozí větě, bude 

na základě výzvy budoucího kupujícího uzavřena kupní smlouva na převod pozemků p.č. 6698/3, 

6704/11 a 6705/3 v k.ú. Přerov samostatně. 

Společnost KOVET souhlasila s výší kupní ceny stanovené dle znaleckého posudku a úhradou 

nákladů spojených s převodem. 



  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod pozemků navazujících na 

pozemky užívané pro stanici technické kontroly na ulici Teličkova v Předmostí za účelem 

vybudování dalších zpevněných ploch s parkovacími místy.  

 

 


