
Pořadové číslo:  18/4.2.1. 

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: 

Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 6552/22 a pozemku p.č. 6552/21 oba v k.ú. Přerov  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku 

p.č. 6552/22 ostatní plocha o výměře 253 m2 a pozemku p.č. 6552/21 ostatní plocha o výměře 14 m2 

oba v k.ú. Přerov, geometrickým plánem č. 7197-205/2020 přisloučené do pozemku p.č. 6552/44 ost. 

plocha v k.ú. Přerov do vlastnictví Stami Hranice s.r.o., se sídlem Skalní 1942, 753 01 Hranice, IČ 

26849216, za cenu v čase a místě obvyklou ve výši 120.000,- Kč, která bude navýšena o částku 

25.200,- Kč odpovídající dani z přidané hodnoty podle platné sazby daně dle zák. č. 235/2004 Sb. o 

dani z přidané hodnoty. Součástí kupní smlouvy je i úhrada za bezesmluvní užívání pozemků bez 

právního důvodu za dobu 3 roky zpětně od právních účinků provedení vkladu vlastnického práva k 

předmětu převodu do katastru nemovitostí stanovenou na základě vnitřního předpisu 12/2017 

vydaného Radou města Přerova ve výši 166.527,- Kč. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina dne 19.6.2020 doporučila vyžádat vyjádření ŘSD jako investora stavby I/55 

MÚK s ČD Přerov – Předmostí k převodu dle žádosti.   

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Komise pro majetkové záležitosti žádost projednala na svém zasedání dne 22.7.2020 a doporučila 

Radě města Přerova schválit záměr úplatného převodu návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova 



Rada města Přerova na své schůzi dne 6.8.2020 schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod nemovitosti uvedené v návrhu usnesení. Záměr převodu byl zveřejněn na úřední desce 

Magistrátu města Přerova v době od 10. do 26.8.2020 a v době od 3. do 18.3.2021. 

Rada města Přerova na své schůzi dne 11.3.2021 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod nemovitých věcí dle návrhu usnesení. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb pro úplnost dodává, že Zastupitelstvo města Přerova již v 

této lokalitě schválilo převod pozemků panu Olšanskému a je vhodné zachovávat rovný přístup k 

žadatelům.  

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 6552/21ost. plocha o výměře 14 m2 a p.č. 6552/22 ost. plocha o výměře 600 m2 oba v 

k.ú. Přerov se nachází v ul. Polní a jsou v majetku statutárního města Přerova. Pozemky tvoří 

betonový povrch, který v současné době slouží k uskladnění stavebního materiálu. 

Stami Hranice s.r.o., se sídlem Skalní 1942, 753 01 Hranice v zájmovém území provozuje prodejní 

areál stavebních materiálů. Odkoupením pozemků uvedených v návrhu usnesení hodlá uvést do 

pořádku majetkoprávní nesrovnalosti, které vznikly za působení původního majitele před zakoupením 

areálu žadatelem. Pozemky budou sjednoceny se stávajícími skladovacími plochami a oploceny 

pletivem, které bude oproti stávajícímu oplocení posunuto na hranici pozemku p.č. 6552/22. 

Na základě doporučení koordinační skupiny bylo požádáno ŘSD o stanovisko k záměru převodu 

nemovitostí uvedených v návrhu usnesení. To ve svém vyjádření sdělilo, že dle záborového elaborátu 

stavby ,,I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí“ pozemek p. č. 6552/21 v k.ú. Přerov není stavbou nijak 

dotčen. Naopak pozemek p. č. 6552/22 v k. ú. Přerov je v celé své délce dotčen dočasným záborem, 

který bude trvat po celou dobu stavby.  

Stami Hranice s.r.o., užívá bez právního důvodu část pozemku p.č. 6552/2 o výměře 253 m2, pozemek 

p.č. 6552/21 o výměře 14 m2 a část pozemku p.č. 6568/11 o výměře 62 m2 vše v k.ú. Přerov. Na 

pozemku p.č. 6568/11 je umístěno oplocení, které bude odstraněno a posunuto na hranici pozemků dle 

geometrického plánu. Tato část pozemku není předmětem převodu. Z výše uvedeného důvodu je 

součástí kupní smlouvy i úhrada za bezesmluvní užívání předmětných pozemků bez právního důvodu 

za dobu 3 roky zpětně od právních účinků provedení vkladu vlastnického práva k předmětu převodu 

do katastru nemovitostí stanovena na základě vnitřního předpisu 12/2017 vydaného Radou města 

Přerova ve výši 166.527,- Kč. Kupní cena v čase a místě obvyklá ve výši 120.000,- Kč byla stanovena 

znaleckým posudkem č. 2021/121, vypracovaného znalcem Ing. C.H.. Náklady spojené s 

vypracováním geometrického plánu, znaleckého osudku a správní poplatek za vklad vlastnického 

práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. 

  

Důvodem projednání dispozice je úplatný převod části pozemku p.č. 6552/22 a pozemku p.č. 

6552/21 oba v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do majetku společnosti Stami 

Hranice s.r.o., na ul. Polní.  

 

 


