
Pořadové číslo:  16/12 

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 04.12.2020 

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

Zpravodaj:  Ing. arch. Jan Horký, zastupitel 

Navrhovatel:  Ing. arch. Jan Horký, zastupitel 

Zpracovatel:  Ing. arch. Jan Horký, zastupitel 

Název návrhu: 

Variantní usnesení k materiálu 3.1.8 - 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 
 

1. neschvaluje 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, 

 

2. souhlasí s prověřením možných způsobů spolupráce statutárního města Přerova se subjekty 

působícími v areálu bývalých Přerovských strojíren za účelem opravy a údržby komunikací, 

veřejného osvětlení včetně rozvodů, kanalizačních vpustí a přípojek a dalších zařízení 

určených ke společnému užívání, 

 

3. pověřuje .................................. jednáním se subjekty dle bodu 2. usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

K variantnímu materiálu 3.1.8 (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) je 

předkládána následující důvodová zpráva, vycházející, respektive doplňující původní materiál:  
Materiál představuje dva odlišné přístupy k údržbě a rozvoji ploch v průmyslovém areálu. Varianta A 

(projednávána již v říjnu) je bez účasti města, varianta B: za účasti města. V případě varianty A (záměr 



prodeje, následný prodej) je požadavkem žádajících firem cena nemovitostí blížící se nule. 

  

Zastupitelstvo města Přerova nepřijalo dne 19.10.2020 návrh usnesení na schválení záměru převodu 

pozemků a jejich součástí dle bodu 1 varianty B usnesení. Dne 25.11.2020 proběhlo jednání mezi 

žadateli a zástupci statutárního města Přerov. Na tomto jednání byli zástupce několika firem z areálu 

seznámeni s výsledkem projednání záměru zastupitelstvem města a byly diskutovány možnosti dalšího 

postupu, a to i za účasti zástupců opozičních politických klubů (A. Prachaře, P. Ondrůje a J. Horkého). 

Z diskuze vyplynulo, že hlavním zájmem firem v areálu působících jsou provozuschopné komunikace, 

veřejné osvětlení a další služby, nikoli nutně vlastnictví pozemků a jejich součástí. Požadavek na 

převod předmětných nemovitostí byl předložen za havarijního stavu komunikací, kdy je zástupci 

města dlouhodobě konstatováno, že na opravy nevyhradí dostatečné finanční prostředky (čítající 

řádově desítky milionů korun). Zástupci firem tedy, vzhledem k fyzickému stavu společně užívaných 

částí v areálu, neviděli jinou možnost, než nemovitosti koupit a hradit opravy z vlastních zdrojů. 

Již dříve byla konzultována možnost vzniku společné právnické osoby nebo smluvního závazku mezi 

městem a uživateli (či vlastníky) částí areálu tak, aby se mohli zapojit do opravy areálu. Za takového 

stavu by bylo ponecháno vlastnictví komunikací (a dalších) městu, ale v areálu by bylo například 

zavedeno mýto při vjezdu, roční členské poplatky firem (dle smluvených kritérií) a také možný 

pravidelný závazek finanční spoluúčasti města daný usnesením zastupitelstva. 

Takováto spolupráce by mohla zahájit zajišťování dalších společných služeb v areálu, jako například 

ostraha, navigační systém, zimní údržba, údržba zeleně, odpadové hospodářství, správa kabelovodů 

apod., tedy služeb přínosných pro všechny, které ovšem nejsou v podnikatelském plánu ani jedné ze 

zúčastněných firem. (Pozn.: firma PSP Technické služby a.s. svou činnost správy areálu ukončuje a 

má zájem se věnovat jen správě energetických sítí.) 

  

Je nutné zmínit, že možnost společného postupu (společného podniku, smluvního vztahu aj.) 

nebyla zastupitelstvem nikdy projednána, a proto je tato varianta nyní předložena.  
Mezi zúčastněnými firmami již proběhlo několik jednání s tím, že jsou ochotny přispívat na společné 

služby a údržbu komunikací formou poplatku za vjezd do areálu, a také formou pravidelného 

příspěvku. Zachování komunikací ve vlastnictví města je zárukou rovného přístupu pro všechny 

zúčastnění firmy a nadějí na rozvoj tohoto průmyslového areálu. Pravidelný příspěvek 

(spolufinancování) města na údržbě areálu by také byl možnou podporou podnikání, což je v souladu s 

platným strategickým plánem města (Priorita: Podpora podnikání. Zejména pak: *vytvořit ve městě 

příznivé podnikatelské prostředí prostřednictvím zajištění kvalitní podnikatelské infrastruktury, která 

přispěje k posílení atraktivity města pro realizaci podnikatelských záměrů, *zvýšit spolupráci 

veřejného, podnikatelského a výzkumného sektoru a zlepšit jejich vzájemnou komunikaci). Orientační 

představa předkladatele varianty B na spoluúčasti města jsou nižší jednotky milionů korun ročně. 

  

Při schválení varianty B budou zahájena jednání o konkrétní podobě spolupráce města a firem a 

následně předložení dojednané formy spolupráce ke schválení zastupitelstvu města. 

  

Ačkoli majetkoprávní záležitosti města spadají do kompetence náměstka Michala Záchy, bylo na 

jednání dne 25.11.2020 smluveno, že v případě schválení varianty B bude určen konkrétní zastupitel, 

který povede následná jednání. Je nasnadě, že tímto zastupitelem by měl být zastupitel uvolněný pro 

výkon své činnosti, ale je možné navrhnout i jiného. 

  

Příloha: přehled subjektů vlastnících nemovitosti v areálu. 

  

Níže uvádíme vyjádření několika zástupců firem z průmyslového areálu k možným řešením: 

UCED Přerov s.r.o. 

Vážený pane Horký, 

  

naše společnost jako nový majitel UCED Přerov s.r.o. (dříve PSP Technické služby a.s.) je v areálu ze 

všech dotčených subjektů nejkratší čas, takže nemáme zkušenost s dlouholetou historií této kauzy, 

nicméně v rámci budoucího vývoje je pro nás důležité následující: 

  



Komunikace v areálu jsou díky absenci oprav v čím dál horším stavu, který ovlivňuje/omezuje 

všechny majitele/uživatele areálu a který je třeba urychleně řešit, protože komunikace jsou jedno z 

hledisek, který rozhoduje o rozvoji, čí úpadku areálu. Pro nás je jedno, jestli se půjde variantou A, tedy 

prodejem do majetku sdružení firem v areálu nebo variantou B za účasti města ve sdružení. Obě 

varianty mají své pro a proti. Každopádně je třeba, aby se už nějaká varianta jasně zvolila, byla 

koncepční, protože ke komunikacím ad. v uzavřeném areálu jistě patří i vrátnice, jež regulují a 

monitorují vjezdy a v neposlední řadě, aby ta varianta byla dlouhodobá. Při vší úctě, neradi bychom po 

dalších volbách řešili, že nové zastupitelstvo na radnici o účast ve sdružení ztratí zájem nebo přestane 

přispívat na opravy komunikací, jak uvažujete ve svém návrhu Vy. V neposlední řadě je pro nás v 

obou variantách nutná znalost toho, co nás to bude stát a co za to můžeme očekávat. Ve variantě A 

nám již nějaká finanční náročnost včetně klíče rozpočtu nákladů byla představena, ve variantě B by 

nás toto jednání teprve čekalo. 

  

Závěrem tedy sděluji, že bude-li ze strany města garance, že bude platným členem sdružení, který 

bude přispívat na opravu komunikací v areálu, nemáme problém s variantou B, v opačném případě je 

pro nás jednodušší z mnoha pohledů varianta A, jelikož dle stanoviska našich právníků nelze ani v této 

variantě upřít přístup po komunikaci v majetku sdružení vlastníkům nemovitostí v areálu, kteří by 

nebyli platnými členy sdružení firem. Tzn. podstatná obava, která byla zástupci města na jednání 

minulý týden prezentována, proč by měly komunikace zůstat městu, není naplněna. 

  

Pevně věřím, že na zmiňovaném zasedání zastupitelstva již tento bod projde a bude směřovat k 

finálnímu vyřešení tíživé situace pro všechny zúčastněné. 

Děkuji a zdravím 

  

Miloslav Suk, provozní ředitel UCED Přerov s.r.o. 

  

PSP Pohony a.s. 

  

  

  

  

Vážený pane Horký, 

jak již bylo opakovaně řečeno na jednáních, kterých jsem měl možnost se účastnit, stav komunikací v 

areálu je tristní, takže řešení musí být velmi rychlé a hlavně efektivní. 

Osobně bych se přikláněl k variantě B. Pokud pro tuto chvíli odhlédnu od ekonomických aspektů, 

vidím město v roli podporovatele podnikání a tím i rozvoje Přerova. Město navíc disponuje technickou 

a lidskou kapacitou pro běžnou údržbu komunikací a osvětlení, k tomu navíc přičítám zkušenosti a 

mandát v oblasti výběrových a stavebních řízení, povolení apod. V rámci sdružení vlastníků firem by 

pak město, kromě pozice rovnocenného člena a přispěvatele, mělo plnit funkci moderátora, mentora a 

sjednotitele názorů. Pokud bude město spoluhráčem se stejnými cíli, jako jsou cíle vlastníků, a vyřeší-

li se současně i ostraha areálu, pak preferuji tuto variantu B. 

Pokud by nastala varianta A (nebo jiná) jsme připraveni na ní nadále participovat v zájmu sdružení 

vlastníků firem a celého areálu. 

Hezký a úspěšný den! 

S přátelským pozdravem 

Bc. Radek Hošek, MBA, ředitel společnosti, PSP Pohony a.s.  

 

 


