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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 26.11.2020 

Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 12. 2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov, 

venkovního osvětlení včetně rozvodů a kanalizačních vpustí a přípojek v bývalém areálu 

Přerovských strojíren z vlastnictví statutárního města Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 6050/1 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 31.245 m2 v k.ú. Přerov se všemi součástmi a příslušenstvím, 

venkovního osvětlení včetně rozvodů, kanalizačních vpustí a kanalizačních přípojek nacházejících se 

v areálu bývalých Přerovských strojíren z majetku statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na jednání dne 18.9.2020 nezaujala jednoznačné stanovisko. Bylo upozorněno na 

ust. § 20 vyhlášky 501/2006 Sb. (o obecných požadavcích na využívání území), kdy převodem 

komunikací na jiného vlastníka než město nebude možné v celém areálu již provádět dělení a 

slučování pozemků. 

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 

Prodejem páteřních komunikací pouze některým subjektům v areálu může dojít k znevýhodnění 

ostatních subjektů, kteří mohou být novými vlastníky omezováni na přístupu do svých provozoven. 

Tím může dojít k opuštění areálu těmito podnikateli a hrozí riziko vzniku brownfieldu. Město 

historicky tento pozemek kupovalo, aby podpořilo podnikání v této lokalitě a zajistilo přístup všem 

vlastníkům a uživatelům. Doporučuje zavázat kupující k umožnění užívání komunikací vlastníkům a 

uživatelům všech objektů v průmyslovém areálu. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 



Odbor majetku konstatuje, že v celém areálu není vlastníkem jiného pozemku než tohoto tvořícího 

komunikaci. Komunikace a s tím související infrastruktura je ve velmi špatném stavu. MAJ nemá 

finance na provedení oprav. MAJ doporučuje převod nemovitých věcí v areálu strojíren. Požadavek 

ROZ na zavázání kupujícího k umožnění užívání komunikací vlastníkům a uživatelům všech objektů 

není vymahatelný. Jedná se o veřejně nepřístupné účelové komunikace, kdy si režim užívání určuje 

vlastník.  

 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 47. schůzi dne 1.10.2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 6050/1 ostatní plocha, 

ostatní komunikace    o výměře 31.245 m2 v k.ú. Přerov se všemi součástmi a příslušenstvím, 

venkovního osvětlení včetně rozvodů, kanalizačních vpustí a kanalizačních přípojek nacházejících se v 

areálu bývalých Přerovských strojíren z majetku statutárního města Přerova. 

 

Zastupitelstvo města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 15. zasedání dne 19.11.2020 nepřijalo návrh usnesení schválit 

záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 6050/1 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 31.245 m2 v k.ú. Přerov se všemi součástmi a příslušenstvím, venkovního 

osvětlení včetně rozvodů, kanalizačních vpustí a kanalizačních přípojek nacházejících se v areálu 

bývalých Přerovských strojíren z majetku statutárního města Přerova. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova projednala záležitost na 52. schůzi dne 3.12.2020. O výsledku tohoto jednání bude 

Zastupitelstvo města Přerova informováno zpravodajem při projednávání tohoto návrhu. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 6050/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31.245 m2 v k.ú. Přerov se nachází 

v areálu bývalých Přerovských strojíren. Celý pozemek je tvořen účelovou komunikací, odstavnými 

plochami a chodníky. Vzhledem k tomu, že je areál bývalých Přerovských strojíren uzavřený, 

oplocený, na příjezdech jsou vrátnice se závorami, resp. branami, jsou všechny účelové komunikace v 

areálu bývalých Přerovských strojíren komunikace účelové veřejně nepřístupné ve smyslu § 7 odst. 2 

zákona o pozemních komunikacích. Na pozemku a v areálu PSP se dále nachází veřejné osvětlení a 

kanalizační vpusti a přípojky ve vlastnictví města.  

  

Statutární město Přerov nabylo tento pozemek včetně venkovních úprav, sadových úprav a trvalých 

porostů, drobných staveb, zpevněných i nezpevněných ploch (chodníků, parkovišť, odstavných ploch), 

venkovního osvětlení v celém areálu (betonových a ocelových sloupů, výložníků na ocel. konstrukci), 

rozvodů pro osvětlení ulic na základě kupní smlouvy ze dne 13.10.2000 od správce konkurzní 

podstaty společnosti Přerovské strojírny, a.s. Účelem koupě bylo mimo jiné zajistit vlastníkům a 

uživatelům všech objektů v průmyslovém areálu možnost výkonu jejich vlastnického a užívacího 

práva.  

  

Již v době převodu pozemku a infrastruktury nacházející se v areálu PSP byly komunikace a veřejné 

osvětlení ve stavu odrážejícím velké opotřebení, ze kterého vyplývala nutnost budoucích investic. V 

průběhu let se však do oprav významně neinvestovalo.  

Statutární město Přerov zadalo v roce 2017 zpracování Pasportizace účelových komunikací a 

Diagnostiku vozovky páteřní trasy účelových komunikací v areálu bývalých Přerovských strojíren, 

kdy tento dokument zhodnotil stav komunikací s návrhem nutných oprav.  



  

Odhadované náklady na opravu komunikací byly vyčísleny ve výši cca 40.000.000,- Kč a náklady na 

rekonstrukci veřejného osvětlení ve výši cca 7.000.000,- Kč. Náklady na opravu kanalizačních vpustí a 

přípojek nebyly vyčísleny, ale s ohledem na jejich stáří je vhodnější uvažovat o kompletní výměně než 

dílčích opravách.  

Roční náklady na provoz venkovního osvětlení činí cca 300 000,- Kč, roční náklady na provoz a 

minimální běžnou údržbu komunikací činí cca 300.000 Kč. 

  

S ohledem na stále se opakující stížnosti především na stav komunikací a venkovního osvětlení v 

areálu PSP proběhla od roku 2017 se zástupci podnikatelských subjektů působících v areálu řada 

jednání za účelem nalezení vhodného řešení této dlouhodobě neutěšené situace.  

  

Na základě těchto jednání obdrželo statutární město Přerov žádost o odprodej nemovitých věcí 

(komunikací) včetně venkovního osvětlení a souvisejících inženýrských sítí v majetku města v 

bývalém areálu Přerovských strojíren. Společnou žádost podaly největší podnikatelské subjekty 

působící v areálu PSP, a to UCED Přerov, s.r.o., Metso Czech Republic, s.r.o., PSP Real Estate s.r.o., 

PSP Machinery s.r.o., PSP Pohony a.s., PME spol. s.r.o. a Českomoravská železniční opravna, s.r.o. 

Dle sdělení žadatelů jsou komunikace dlouhodobě ve špatném stavu, který se časem zhoršuje a z 

důvodů, že město nemůže komunikace opravit, žádají o jejich odprodej za symbolickou cenu. Zdvořile 

žádají právě tento technický stav zohlednit.  

Pro statutární město Přerov se jedná o velkou finanční zátěž, když zásadní oprava komunikací, 

chodníků, kanalizací a venkovního osvětlení by měla být s ohledem na stále se zhoršující stav 

zrealizována v nejbližších letech tak, aby nedošlo ke zhoršení či znemožnění podmínek 

podnikání v této oblasti a tím i případnému odlivu podnikatelských subjektů.  

Z výše uvedených důvodů bylo Zastupitelstvu města Přerova na jeho 15. zasedání dne 

19.11.2020 předloženo k rozhodnutí schválení záměru úplatného převodu pozemku tvořícího 

komunikace, chodníky a zpevněné plochy a infrastruktury zejména venkovního osvětlení a 

kanalizačních vpustí a přípojek v areálu Přerovských strojíren. Zastupitelstvo města Přerova v 

této věci nepřijalo tento návrh na usnesení. 

Dne 25.11.2020 proběhlo jednání mezi žadateli a zástupci statutárního města Přerov. Na tomto 

jednání byli žadatelé seznámeni s výsledkem projednávání, obavami zastupitelů a proběhla 

diskuse o možných návrzích řešení.  

  
V případě schválení záměru bude zadáno zpracování znaleckého posudku na cenu obvyklou, 

posouzeny možnosti výše kupní ceny a v tomto směru dále s žadateli jednáno.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán opětovně k projednání záměr úplatného převodu 

pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov tvořícího komunikaci a zpevněné plochy, dále venkovního 

osvětlení a kanalizačních vpustí a přípojek nacházejících se v areálu bývalých Přerovských 

strojíren.  

 

 


