
Pořadové číslo:  18/4.1.4. 

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 01.04.2021 

Návrh pro 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 4. 2021 

Zpravodaj:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměry statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2580/4 v k.ú. Přerov, částí pozemků p.č. 

6820/1, p.č. 6820/19, p.č. 6820/20, p.č. 6820/21, p.č. 6820/22, p.č. 6824/13 vše v k.ú. 

Přerov, části pozemku p.č. 1040/7 v k.ú. Újezdec u Přerova  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 2580/4 orná 

půda o výměře 20100 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova a ukládá Radě 

města Přerova schválit vyhlášení a podmínky výběrového řízení. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 6820/1 orná 

půda o výměře cca 1100 m2, části p.č. 6820/19 orná půda o výměře cca 14900 m2, části p.č. 

6820/20 orná půda o výměře cca 1370 m2, pozemku p.č. 6820/21 orná půda o výměře 1400 

m2, části p.č. 6820/22 orná půda o výměře cca 2600 m2 a části p.č. 6824/13 orná půda o 

výměře cca 220 m2 vše v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova a ukládá Radě 

města Přerova schválit vyhlášení a podmínky výběrového řízení. 

 

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 1040/7 orná 

půda o výměře cca 42500 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z majetku statutárního města Přerova 

a ukládá Radě města Přerova schválit vyhlášení a podmínky výběrového řízení. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina:  

Koordinační skupina projednávala záležitost převodu pozemků dle bodu 1 a 2 návrhu usnesení na 2. 

jednání dne 19.2.2021, kdy k převodu dle návrhu neměla námitky. Převod pozemku dle bodu 3 

projednávala koordinační skupina v roce 2020 na základě žádostí o koupi jejich částí jednotlivými 



žadateli za účelem výstavby RD, kdy doporučila z důvodu problematického dělení odprodat pozemek 

jako celek 

 

Místní výbor Újezdec: 

Místní výbor Újezdec se k převodu pozemku dle bodu 3 návrhu usnesení vyjadřoval v r. 2020 na 

základě doručených žádostí a neměl k převodu pozemku námitky.  

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 23. zasedání dne 3.3.2021 doporučila Radě města Přerova podat 

návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměry převodů dle bodu 1-3 návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 59. schůzi dne 25.3.2021 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

záměry úplatných převodů pozemků dle bodu 1-3 návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek uvedený v bodě 1. návrhu - p.č. 2580/4 orná půda o celkové výměře 22021 m2 v k.ú. Přerov 

se nachází po pravé straně komunikace z Přerova do místní části Kozlovice, v současné době je 

zemědělsky obhospodařován. Pozemek se nachází v majetku statutárního města Přerova, které jej 

získalo na základě kupní smlouvy od Státního pozemkového úřadu, kdy podmínkou převodu bylo 

využití pozemku pro bydlení, nebo veřejná prostranství. Dle územního plánu je z části vymezen pro 

plochy bydlení a z části pro plochy veřejných prostranství pro dopravu s umístěním stavby 

Olomouckého kraje obchvat Kozlovice. Stavba obchvatu se dle aktuálních informací zřejmě nebude 

realizovat, nicméně v územním plánu je vymezena. Po schválení záměru převodu předmětné části 

pozemku bude vyhotoven geometrický plán na oddělení této části pozemku, která zůstane v majetku 

statutárního města Přerova.  

Pozemky uvedené v bodě 2. návrhu - p.č. 6820/1 orná půda o celkové výměře 1100 m2, 6820/19 orná 

půda o celkové výměře 14900 m2, p.č. 6820/20 orná půda o celkové výměře 1370 m2, p.č. 6820/21 

orná půda o celkové výměře 1400 m2, p.č. 6820/22 orná půda o celkové výměře 2600 m2 a část p.č. 

6824/13 orná půda o celkové výměře 220 m2 vše v k.ú. Přerov (celkem cca 21590 m2) se nachází v 

lokalitě ohraničené ulicemi Lužní a Křivá v Přerově. Jedná se o pozemky využívané jako louka 

Střední zemědělskou školou Přerov. Pozemky jsou v majetku statutárního města Přerova a dle 

územního plánu jsou určeny pro plochy bydlení, v okrajových částech pozemků je veden plynovod, 

vodovod, vedení NN s trafostanicí a vedení kanalizace a velká část pozemku je dotčena nadzemním 

vedením VN, které by pro realizaci výstavby RD bylo nutno přeložit. V minulosti bylo o prodeji částí 

těchto pozemků několikrát jednáno, ale nedošlo k dohodě ohledně výše kupní ceny. V této době byl 

zpracován návrh rozdělení pozemků tak, že byly odděleny okrajové části s hlavními řady sítí – v tomto 

rozsahu je navrhován převod i nyní. Po schválení záměru převodu předmětných částí pozemků bude 

vyhotoven geometrický plán na rozdělení pozemků v tomto rozsahu. 

Pozemek uvedený v bodě 3. návrhu - p.č. 1040/7 orná půda o celkové výměře 43361 m2 v k.ú. 

Újezdec u Přerova tvoří zemědělsky obhospodařovanou plochu po pravé straně komunikace ulice 

Hlavní při příjezdu do místní části Újezdec. Dle územního plánu je uvedený pozemek vymezen z části 

pro návrhové plochy UD – plochy veřejných prostranství pro dopravu s umístěním komunikace a z 

části pro návrhové plochy BR – bydlení rodinné. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

Na 17. zasedání Komise pro majetkové záležitosti konané dne 22.července 2020, byl již záměr 

převodu tohoto pozemku projednáván, ale nebyl dále v orgánech města projednáván, neboť bylo třeba 

stanovit podmínky pro vyhlášení výběrového řízení, kdy tyto bylo konzultovány s městskou 

architektkou. Nyní je předkládán v bloku stejně využitelných pozemků, které je nutno převádět jako 

celek. Převáděna bude část pozemku - v majetku města zůstane část navazující na stávající účelovou 



komunikaci vedoucí mezi převáděným pozemkem a souvislou zástavbou místní části, která v 

budoucnu bude zajišťovat dopravní napojení této lokality pro bydlení s možností umístění 

odpovídající komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, stanoviště pro kontejnery a hlavních řadů sítí 

pro RD. Celková šíře veřejného prostoru bude mít v nejužším místě šířku cca 10 m. 

  

Pozemky v bodě 1-3 návrhu usnesení za současné situace nelze (z důvodu nemožnosti zajištění 

přístupů) rozdělit na samostatné parcely pro výstavbu jednotlivých RD dle žádostí a odprodávat 

postupně. Při převodu částí pozemků v předkládaném rozsahu, tj. celých částí vymezených pro stavbu 

rodinných domů si kupující (investor) bude řešit území jako celek včetně vybudování nových 

komunikací a sítí. V souladu Jednacím řádem Zastupitelstva města Přerova je navrhováno tyto záměry 

předložit ke schválení Zastupitelstvu města Přerova, neboť předpokládaná cena převáděných pozemků 

převyšuje 3 mil. Kč. 

  

Po schválení záměrů dle bodu 1-3 návrhu usnesení bude zadáno vyhotovení geometrických plánů na 

oddělení převáděných částí pozemků a následně bude zadáno vyhotovení znaleckých posudků na 

stanovení ceny obvyklé, která bude minimální vyhlašovanou cenou.  

Pro zajištění financování těchto geometrických plánu a znaleckých posudků nemá oddělení 

majetkoprávní v rozpočtu potřebné finanční prostředky, proto bude následně žádat o rozpočtové 

opatření na navýšení příslušné položky rozpočtu. 

  

Do podmínek výběrových řízení na prodej všech výše uvedených pozemků, které budou předkládány 

po schválení záměrů a zajištění všech potřebných dokumentů Radě města Přerova, navrhuje odbor 

správy majetku navrhnout tyto podmínky: 

  

• Pozemky – předmět výběrového řízení - by se převáděly za účelem realizace výstavby rodinných 

(bytových) domů včetně příslušné infrastruktury.  

• Žadatel předloží záměr využití a nabídku kupní ceny za 1 m2 bez DPH (minimální cena bude 

stanovena ve výši ceny obvyklé dle znaleckého posudku).  

• S vybraným žadatelem by byla uzavřena kupní smlouva s podmínkou, že do dvou let od nabytí 

vlastnického práva k předmětu výběrového řízení předloží Územní rozhodnutí na realizaci minimálně 

příslušné infrastruktury dle předloženého záměru. V případě porušení této povinnosti by bylo možno 

pro město smluvně sjednat možnost odstoupení od kupní smlouvy. 

• Součástí kupní smlouvy by bylo ujednání o předkupním právu statutárního města Přerova k předmětu 

výběrového řízení za stejných podmínek, za jakých bude předmět výběrového řízení převáděn a to na 

dobu určitou do nabytí právní moci stavebního povolení na realizaci předloženého záměru zájemce, 

případně zahájení stavebních prací. Zde odbor správy majetku prověří otázku případných komplikací, 

které by tento závazek mohl způsobit žadateli ve vztahu např. k čerpání úvěru na realizaci záměru. 

  

Zastupitelstvu města Přerova jsou předkládány k projednání záměry převodu pozemků, které 

jsou dle územního plánu vymezeny pro plochy bydlení v lokalitě u komunikace mezi Přerovem a 

místní části Kozlovice, v lokalitě za zemědělskou školou ul. Křivá v Přerově a v místní části 

Újezdec.  

 

 


