
Pořadové číslo:  17/3.2.3. 

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 01.02.2021 

Návrh pro 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 2. 2021 

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 – části pozemku 

p.č. 1557 a pozemků p.č. 1609/2, p.č. 1629, p.č. 1631, p.č. 1632, p.č. 1633, p.č. 1634, p.č. 

1635, p.č. 1656 a  p.č. 1667 všechny v k.ú. Žeravice  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

1557, dle geometrického plánu č. 629-234/2020 označené jako p.č. 1557/2 ostatní plocha o výměře 

210 m2, pozemků p.č. 1609/2 orná půda o výměře 512 m2, p.č. 1629 ostatní plocha o výměře 4050 

m2, p.č. 1631 ostatní plocha o výměře 436 m2, p.č. 1632 ostatní plocha o výměře 634 m2, p.č. 1633 

ostatní plocha o výměře 957 m2, p.č. 1634 orná půda o výměře 1652 m2, p.č. 1635 ostatní plocha o 

výměře 1615 m2, p.č. 1656 lesní pozemek o výměře 1980 m2 a p.č. 1667 ostatní plocha o výměře 

765 m2 všechny v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova do majetku spolku Česká 

společnost ornitologická, se sídlem Praha-Smíchov, Na bělidle 252/34, IČ. 49629549 za kupní cenu 

ve výši 130.000,- Kč – cena v místě a čase obvyklá. Dodání pozemků je osvobozeno od DPH. 

Součástí kupní smlouvy je ujednání smluvních stran o zřízení předkupního práva věcného dle ust. § 

2144 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), kterým Česká společnost ornitologická, se sídlem 

Praha-Smíchov, Na bělidle 252/34, IČ: 49629549 jako povinný z předkupního práva zřizuje 

statutárnímu městu Přerov jako předkupníkovi předkupní právo k převáděným pozemkům t.j. části 

pozemku p.č. 1557, označené v geometrickém plánu č. 629-234/2020 ze dne 5.11.2020 jako pozemek 

p.č. 1557/2 o výměře 210 m2 a pozemkům p.č. 1609/2 o výměře 512 m2, p.č. 1629 o výměře 4050 

m2, p.č. 1631 o výměře 436 m2, p.č. 1632 o výměře 634 m2, p.č. 1633 o výměře 957 m2, p.č. 1634 o 

výměře 1652 m2, p.č. 1635 o výměře 1615 m2, p.č. 1656 o výměře 1980 m2 a p.č. 1667 o výměře 

765 m2 vše v k.ú. Žeravice, které spočívá v povinnosti povinného z předkupního práva, případně 

dalších vlastníků níže uvedených nemovitých věcí jako jeho právního nástupců, nabídnout 

předkupníkovi ke koupi výše uvedené pozemky nebo jejich části v případě, že povinný z předkupního 

práva bude chtít tyto pozemky nebo jejich části prodat, směnit nebo jinak i bezúplatně převést třetí 



osobě (koupěchtivému). Po přijetí nabídky povinného z předkupního práva předkupníkem bude 

úplatný převod pozemků nebo jejich částí z vlastnictví povinného z předkupního práva do vlastnictví 

předkupníka realizován na základě kupní smlouvy s tím, že kupní cena za každý pozemek se bude 

rovnat kupní ceně, za kterou byl tento pozemek převeden z majetku statutárního města Přerova do 

majetku České společnosti ornitologické; v případě, že předmětem nabídky bude část pozemku, bude 

se kupní cena rovnat poměrné části kupní ceny za tento pozemek. Předkupní právo se zřizuje jako 

právo věcné ve smyslu ust. § 2144 odst. 1 občanského zákoníku a bude vloženo do katastru 

nemovitostí.Předkupní právo se zřizuje bezplatně na dobu neurčitou. Předkupník je povinen přijmout 

nabídku povinného z předkupního práva nejpozději do 6 měsíců ode dne jejího doručení. Nepřijme-li 

předkupník nabídku povinného z předkupního práva do 6 měsíců ode dne jejího doručení, předkupní 

právo předkupníka ve vztahu k nabídce povinného z předkupního práva zanikne. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 2. jednání dne 20.1.2020 neměla k převodu pozemků námitky a vyžádala 

samostatné vyjádření oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče. 

 

Odbor životního prostředí a stavebního úřadu, oddělení ochrany životního prostředí a 

památkové péče: 

K převodu pozemků České společnosti ornitologické při zachování podmínek ochrany významného 

krajinného prvku „Malá lipová“  nemá námitky. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku konstatuje, že pozemky nejsou využívané a záměr předložený žadatelem je v 

souladu s územním plánem a vyhlášeným významným krajinným prvkem. Pro zajištění zachování a 

ochranu významného krajinného prvku je předkládán současně návrh na zřízení předkupního práva k 

převáděným pozemkům pro statutární město Přerov. 

 

Místní výbor Žeravice: 

Místní výbor Žeravice souhlasil s prodejem pozemků žadateli k účelu realizace ptačí rezervace. Žádá 

však záruku, že nedojde k neřízené těžbě písků v této lokalitě. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 50. schůzi dne 19.11.2020 schválila záměr statutárního města Přerova – 

úplatný převod pozemků dle návrhu usnesení. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 1.12. 

do 16.12.2020. 

Úplatný převod předmětných pozemků a uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního 

práva k nemovitým věcem bylo předloženo k projednání na 55. schůzi Rady města Přerova dne 

27.1.2021. O výsledku tohoto jednání bude Zastupitelstvo města Přerova informováno zpravodajem 

při projednávání tohoto návrhu. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 1557 ostatní plocha o výměře 4203 m2, p.č. 1609/2 orná půda o výměře 512 m2, p.č. 

1629 ostatní plocha o výměře 4050 m2, p.č. 1631 ostatní plocha o výměře 436 m2, p.č. 1632 ostatní 

plocha o výměře 634 m2, p.č. 1633 ostatní plocha o výměře 957 m2, p.č. 1634 orná půda o výměře 

1652 m2, p.č. 1635 ostatní plocha o výměře 1615 m2, p.č. 1656 lesní pozemek o výměře 1980 m2 a 

p.č. 1667 ostatní plocha o výměře 765 m2 všechny v k.ú. Žeravic se nachází v jihozápadní části 

katastru Žeravice a jsou obklopeny zemědělsky obhospodařovanými pozemky situovanými mezi 



silnicí I/55 Přerov- Olomouc a katastrem obce Rokytnice. Pozemek p.č. 1557 tvoří z větší části 

nezpevněná polní cesta. Ostatní pozemky jsou v prostoru bývalé pískovny – po těžbě písku v minulosti 

je zde terénní zlom - jsou neudržované a neužívané, zarostlé nálety. Pozemky jsou v majetku 

statutárního města Přerova.  

V roce 1996 byl na těchto pozemcích registrován významný krajinný prvek „Malá lipová“, který 

představuje významné hnízdiště řady druhů ptáků. Tento významný krajinný prvek je dle § 4 odst. 2 

zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění chráněn před poškozováním a 

ničením. Využívat jej lze pouze tak, aby nebyla narušena jeho obnova a nedošlo k ohrožení, nebo 

oslabení jeho stabilizační funkce.  

Na statutární město Přerov se obrátil spolek Česká společnost ornitologická, se sídlem Praha-Smíchov, 

Na bělidle 252/34, IČ. 49629549 se žádostí o odprodej uvedených pozemků pro realizaci záměru Ptačí 

rezervace Malá Lipová. Záměrem spolku je ochrana kolonie vlh pestrých, ochranářské zásahy by 

spočívaly především v údržbě pískovcové stěny a redukci náletové vegetace. Nedílnou součástí by 

bylo vybudování skryté pozorovatelny, aby návštěvníci mohl pozorovat hnízdící vlhy z bezprostřední 

blízkosti bez jejich rušení. Lokalita by se tak stala atraktivním místem pro poznávání přírody. 

Podmínkou realizaci záměru Ptačí rezervace Malá Lipová je získání pozemků do vlastnictví spolku.  

  

Spolek Česká společnost ornitologická (dále ČSO) je nestátní, nezisková organizace zabývající se 

ochranou ptáků a jejich prostředí. Jedním z pobočných spolků je Moravský ornitologický spolek – 

středomoravská pobočka ČSO, se sídlem Bezručova 913/10, Přerov I – Město, který sídlí a úzce 

spolupracuje s pobočkou Muzea Komenského v Přerově, příspěvkové organizace – přírodovědným 

oddělením ORNIS. Jednou z klíčových činností je budování ornitologických rezervací určených 

současně ochraně ptáků a rekreačnímu a vzdělávacímu využití. Ukázkovým místem je nejstarší ptačí 

parku v Česku – Ptačí park Josefovské louky u Jaroměře ve východních Čechách.  

  

Dle vyjádření Muzea Komenského v Přerově ze dne 9.4.2020 byla lokalita pro zřízení Ptačí rezervace 

Malá Lipová vytipována po několika jednáních za účasti zástupců ČSO, Moravského ornitologického 

spolku – středomoravské pobočky ČSO a také po konzultaci s pracovníky ornitologické stanice 

(ORNIS) Muzea Komenského v Přerově. ORNIS plně podporuje iniciativu ČSO, která je plně v 

souladu s cíli ochrany přírody v České republice, se strategickým plánem ČSO i se zaměřením 

přírodovědného pracoviště Muzea Komenského v Přerově (ORNIS). Od počátku se jednání vedla v 

tom duchu, že odpovědnost za rezervaci by měl pobočný spolek – Moravský ornitologický spolek a 

pracovníci ORNIS by fungovali jako odborné zázemí pro tento projekt. Uvažovaný projekt může mít 

nemalý význam z hlediska prezentace města na poli ochrany přírody.  

  

Rada města Přerova na 37. schůzi dne 14.5.2020 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1557 ostatní 

plocha o výměře cca 160 m2, pozemků p.č. 1609/2 orná půda o výměře 512 m2, p.č. 1629 ostatní 

plocha o výměře 4050 m2, p.č. 1631 ostatní plocha o výměře 436 m2, p.č. 1632 ostatní plocha o 

výměře 634 m2, p.č. 1633 ostatní plocha o výměře 957 m2, p.č. 1634 orná půda o výměře 1652 m2, 

p.č. 1635 ostatní plocha o výměře 1615 m2, p.č. 1656 lesní pozemek o výměře 1980 m2 a p.č. 1667 

ostatní plocha o výměře 765 m2 všechny v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova.  

Spolek ČSO byl seznámen s výsledkem projednání záležitosti na schůzi Rady města Přerova a byly 

zaslány příslušné formuláře v souladu s Vnitřním předpisem č. 12/19. Po obdržení těchto formulářů 

bylo zadáno vyhotovení geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku p.č. 1557 v k.ú. 

Žeravice. Měření proběhlo za účasti zástupce odboru správy majetku a zástupce spolku ČSO, kdy při 

zaměřování průběhu hranice pozemku p.č. 1557 bylo zjištěno, že tato je vedena napříč stávajícím 

svahem (břehem vzniklým po odtěžení písku) a dle původního návrhu na dělení by hranice pozemku 

byla v tomto svahu a nebylo by možno ji vytyčit. Proto bylo na místě dohodnuto posunutí této hranice 

až za horní hranu svahu, kdy hranice by byla vedena za keřovým porostem na hraně svahu podél 

stávající účelové komunikace. Tímto by však došlo k navýšení výměry převáděné části pozemku z cca 

160 m2 na cca 220 m2. Protože se procentuálně jedná o cca ¼ navýšení původní výměry byl na 50. 

schůzi Rady města Přerova předložen návrh na projednání nového rozsahu převáděných pozemků a 

Rada města Přerova tuto změnu usnesení schválila. Tento záměr byl zveřejněn na úřední desce ve 



lhůtě od 1.12. do 16.12.2020.  

  

Po dokončení geometrického plánu č. 629-234/2020, kterým byla z pozemku p.č. 1557 oddělena část 

označená novým p.č. 1557/2 o výměře 210 m2 v k.ú. Žeravice, která je předmětem převodu a jeho 

doručení na odbor správy majetku, bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny 

převáděných pozemků. Dle tohoto znaleckého posudku byla cena pozemků stanovena takto: 

  

Cena administrativní: p.č. 1557/2 – 2118,90 Kč, tj. 10,09 Kč/m2 + cena porostů na pozemku 55,89 Kč, 

p.č. 1609/2 – 5166,08 Kč, tj. 9,89 Kč/m2 + cena porostů na pozemku 62,87 Kč, p.č. 1629 – 40864,50 

Kč, tj. 10,09 Kč/m2 + cena porostů na pozemku 2758,30 Kč, p.č. 1631 – 21582,- Kč, tj. 49,50 Kč/m2, 

p.č. 1632 – 13948,-Kč, tj. 22,- Kč/m2 + cena porostů na pozemku 65,67 Kč, p.č. 1633 – 9656,13 Kč, 

tj. 10,09 Kč/m2 + cena porostů na pozemku 111,78 Kč, p.č. 1634 – 16668,68 Kč, tj. 10,09 Kč/m2 + 

cena porostů na pozemku 1915,64 Kč, p.č. 1635 – 16295,35 Kč, tj. 10,09 Kč/m2 + cena porostů na 

pozemku 2383,39 Kč, p.č. 1656 – 9523,80 Kč, tj. 4,81 Kč/m2 + cena porostů na pozemku 9959,40 Kč, 

p.č. 1667 – 7718,85 Kč, tj. 10,09 Kč/m2 + cena porostů na pozemku 349,31 Kč. 

Celkem lesních a nelesních porostů na pozemcích stala stanovena částkou 17662,20 Kč. 

Cena administrativní všech pozemků včetně porostů byla stanovena celkem částkou 161.200,- Kč. 

Cena v místě a čase obvyklá u pozemku p.č. 1557/2 – 2131,- Kč, tj. 10,14 Kč/m2, p.č. 1609/2 – 5196,- 

Kč, tj. 10,14 Kč/m2, p.č. 1629 – 41097,- Kč, tj. 10,14 Kč/m2, p.č. 1631 – 4424,- Kč, tj. 10,14 Kč/m2, 

p.č. 1632 – 6434,- Kč, tj. 10,14 Kč/m2, p.č. 1633 – 9711,- Kč, tj. 10,14 Kč/m2, p.č. 1634 – 16764,- 

Kč, tj. 10,14 Kč/m2, p.č. 1635 – 16388,- Kč, tj. 10,14 Kč/m2, p.č. 1656 – 20092,- Kč, tj. 10,14 Kč/m2, 

p.č. 1667 – 7763,- Kč , tj. 10,14 Kč/m2. Celkem cena obvyklá za pozemky ve výši 130.000,- Kč. 

Dodání pozemků je osvobozeno od DPH. 

Součástí smlouvy je ujednání smluvních stran o zřízení předkupního práva věcného dle ust. § 2144 

zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve prospěch statutárního města Přerova k převáděným 

pozemků p.č. 1557/2, p.č. 1609/2, p.č. 1629, p.č. 1631, p.č. 1632, p.č. 1633, p.č. 1634, p.č. 1635, p.č. 

1656 a p.č. 1667 všechny v k.ú. Žeravice za kupní cenu, za kterou byly pozemky odprodány s tím, že 

v případě, že by dodání pozemků podléhalo DPH, bude tato cena včetně DPH. Předkupní právo se 

sjednává pro případ úplatného i bezúplatného převodu. Dále je součástí smlouvy ujednání o zákazu 

těžby písku. 

  

Česká ornitologická společnost souhlasila s kupní cenou ve výši 130.000,- Kč a s úhradou nákladů za 

vyhotovení geometrického plánu ve výši 6.000,- Kč, za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 

3000,- Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod pozemků v lokalitě bývalé 

pískovny – tzv. Malá lipová pro realizaci ptačího parku, kdy současně s převodem pozemků 

bude k těmto zřízeno předkupní právo pro statutární město Přerov.  

 

 


