
Pořadové číslo:  16/3.3.4. 

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 30.11.2020 

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: 

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 510/10 v k.ú. Předmostí 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 510/10 ostatní plocha o výměře cca 65 m2 v k.ú. 

Předmostí z vlastnictví společnosti EMOS property s.r.o., se sídlem Přerov, Šířava 17, IČ: 62301527 

do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 370,- Kč/m2, která bude navýšena o 

příslušnou sazbu DPH - cena v místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností EMOS property s.r.o., se 

sídlem Přerov, Šířava 17, IČ: 62301527 jako budoucím prodávajícím a statutárním městem Přerov 

jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude uzavřena po vyhotovení geometrického plánu na 

oddělení převáděné části pozemku p.č. 510/10 v k.ú. Předmostí potvrzený katastrálním úřadem, 

nejpozději však do 1 roku od účinnosti budoucí kupní smlouvy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina doporučila pro realizaci stavby cyklostezky, která propojí ulici Sportovní v 

místní části Předmostí a úsek cyklostezky kolem areálu EMOS na ulici Lipnická vykoupit dotčené 

části pozemků. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Část předmětného pozemku je dotčena investiční akcí města „Úprava silnice I/47 v místě napojení 

EMOS“ a to umístěním cyklostezky. Odbor výkup dotčené části pozemku doporučuje. Finanční 

prostředky jsou v rozpočtu odboru zajištěny. 

 

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. 510/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 904 m2 v k.ú. Předmostí 

tvoří travnatou plochu mezi silnicí I/47 Přerov-Lipník a areálem skladů společnosti EMOS property 

s.r.o. na ulici Lipnická v Přerově. Uvedený pozemek je ve vlastnictví EMOS property s.r.o., se sídlem 

Přerov, Šířava 17, IČ: 62301527. 

  

Statutární město Přerov připravuje stavbu „Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS“, jejíž součástí 

je vybudování stezky pro cyklisty a chodce, která propojí komunikaci ulice Sportovní v místní části 

Předmostí, kdy z části kopíruje trasu stávající účelové komunikace pod železniční tratí, převádí 

cyklisty přes silnici I/47 a podél areálu skladů společnosti EMOS naváže na stávající cyklostezku 

podél lužního lesa Žebračka až k ulici Osmek v Přerově. Průběžně jsou řešeny majetkoprávní vztahy k 

pozemkům dotčeným uvedenou stavbou v souladu s projektovou dokumentací, která je v průběhu 

přípravy stavby drobně pozměňována. Nyní je třeba dořešit vztah k dotčené části pozemku p.č. 510/10 

o výměře 65 m2 v k.ú. Předmostí v majetku společnosti EMOS property s.r.o.  

Odbor správy majetku zaslal společnosti EMOS property s.r.o. žádost o odprodej předmětné části 

pozemku o výměře 65 m2 a společnost s převodem souhlasila. Dle znaleckého posudku byla cena 

obvyklá za 1 m2 pozemku stanovena ve výši 370,- Kč/m2 a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

Společnost EMOS property s.r.o. souhlasila s převodem za tuto kupní cenu. Finanční prostředky na 

výkup pozemku jsou v rozpočtu odboru majetku zajištěny. 

   

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod části pozemku na ulici 

Lipnická v Přerově v blízkosti areálu skladů společnosti EMOS property s.r.o., který je dotčen 

investiční akcí města – stavbou cyklostezky v rámci akce „Úprava silnice I/47 v místě napojení 

EMOS“.  

 

 


