
Pořadové číslo:  18/4.3.3. 

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 06.04.2021 

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 do majetku statutárního města Přerova  - pozemků v 

k.ú. Přerov pro realizaci stavby „Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes 

výstaviště“  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. neschvaluje úplatný převod pozemků – spoluvlastnického podílu id 1/3 části pozemku p.č. 

6750/62 ostatní plocha o výměře 457 m2, části p.č. 6752/41 ostatní plocha o výměře cca 1348 

m2, části p.č. 6752/40 ostatní plocha o výměře cca 1 m2, části pozemku p.č. 6752/72 ostatní 

plocha o výměře cca 205 m2, části pozemku p.č. 6752/39 ostatní plocha o výměře cca 84 m2 

všechny v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem 

Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní 

cenu ve výši 1100,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

 

2. neschvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 6752/41 ostatní plocha o výměře cca 1708 

m2, části pozemku p.č. 6752/72 ostatní plocha o výměře cca 28 m2, části pozemku p.č. 

6752/39 ostatní plocha o výměře cca 31 m2, části pozemku p.č. 6752/6 ostatní plocha o 

výměře cca 312 m2, části pozemku p.č. 6752/76 ostatní plocha o výměře 11 m2, části 

pozemku p.č. 6752/35 ostatní plocha o výměře cca 112 m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 

části pozemku p.č. 6752/75 ostatní plocha o výměře 283 m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 

části pozemku p.č. 6749/16 ostatní plocha o výměře 593 m2, části pozemku p.č. 6749/7 

zastavěná plocha o výměře cca 4 m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku p.č. 

6747/1 ostatní plocha o výměře 176 m2 všechny v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti 

NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město do 

vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2 - cena v místě a 

čase obvyklá. 

 

3. neschvaluje úplatný převod části p.č. 6750/1 ostatní plocha o výměře cca 317 m2, 

spoluvlastnického podílu id 2/3 části p.č. 6750/62 ostatní plocha o výměře 457 m2, části p.č. 



6752/97 ostatní plocha o výměře cca 33 m2, části p.č. 6752/45 ostatní plocha o výměře 1623 

m2, části p.č. 6752/98 ostatní plocha o výměře cca 29 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví 

společnosti EMOS property s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem se sídlem Lipnická 2844, Přerov 

I-Město, 750 02 Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 1100,- 

Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

 

4. neschvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku p.č. 6752/75 

ostatní plocha o výměře cca 283 m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku p.č. 

6749/16 ostatní plocha o výměře cca 593 m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku 

p.č. 6747/1 ostatní plocha o výměře cca 176 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti 

EMOS property s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem se sídlem Lipnická 2844, Přerov I-Město, 750 

02 Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2 - 

cena v místě a čase obvyklá. 

 

5. schvaluje převod práv a povinností vyplývajících ze stavebního povolení č. 31/2020 

vydaného dne 29.7.2020 Magistrátem města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního 

prostředí pod č.j. MMPr/158864/2020/Bo na stavbu „Propojení komunikace ulice Kopaniny-

Lipnická přes výstaviště" SO 101.1.1. MK Lipnická-U Výstaviště (km 0,100-0,320) a části 

projektové dokumentace v rozsahu stavebního objektu SO 101.1.1. MK Lipnická-U 

Výstaviště (km 0,100-0,320) mezi statutárním městem Přerov jako převodcem a společností 

EMOS property s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem se sídlem Lipnická 2844, Přerov I-Město, 750 

02 Přerov a NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-

Město jako nabyvateli za dohodnutou úplatu ve výši 178.370,- Kč bez DPH (215.827,70 Kč 

vč. DPH). 

 

6. schvaluje převod práv a povinností vyplývajících z územního rozhodnutí č. 11/2020 

vydaného Magistrátem města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí dne 

29.1.2020, pod č.j. MMPr/023141/2020/VaP - záměr umístění stavby „Propojení komunikace 

ulice Kopaniny-Lipnická přes výstaviště" Přerov, Přerov I-Město v rozsahu SO 101.1.2. MK 

Lipnická - U Výstaviště (km 0,320 - 0,500) a převod části projektové dokumentace v rozsahu 

SO 101.1.2. MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,320 - 0,500) mezi statutárním městem Přerov 

jako převodcem a společností NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 

75002 Přerov I-Město jako nabyvatelem za dohodnutou úplatu ve výši 164.800,- Kč bez DPH 

(199.408- Kč vč. DPH). 

 

7. schvaluje převod práv a povinností vyplývajících z Rozhodnutí vydaného Magistrátem města 

Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí dne 9.9.2020, pod č.j. 

MMPr/188696/2020/PeZ – povolení k nakládání s povrchovými vodami a stavební povolení 

ke stavbě vodního díla „Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště“ SO 

301.1. – Odvodnění MK Lipnická – U Výstaviště“ a převod části projektové dokumentace v 

rozsahu SO 301.1. – Odvodnění MK Lipnická – U Výstaviště mezi statutárním městem 

Přerov jako převodcem a společností EMOS property s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem se 

sídlem Lipnická 2844, Přerov I-Město, 750 02 Přerov a společností NORSOL s.r.o., IČ: 

63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město jako nabyvateli za 

dohodnutou úplatu ve výši 190.370,- Kč bez DPH (230.347,70 Kč vč. DPH). 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Uvedené pozemky jsou dotčeny plánovanou realizací stavby „Propojení komunikace ulice Kopaniny – 

Lipnická přes výstaviště“, kdy odbor PRI požádal o majetkoprávní vypořádání vztahu k dotčeným 

pozemkům.  Pro zajištění finančních prostředků na výkup pozemků požádal odbor správy majetku o 

rozpočtové opatření. 

 

Odbor řízení projektů a investic: 



Dne 28. 12. 2020 byla vyhlášena veřejná zakázka na 1. etapu Propojení komunikace ulice Kopaniny - 

Lipnická přes výstaviště. Lhůta pro podání nabídek skončila 21. 1. 2021. Externí administrátor provedl 

otevření (odšifrování elektronických nabídek), jejich hodnocení a posouzení a Radě města Přerova byl 

předložen ke schválení výběr dodavatele na 56.RM konané dne 11.2.2021. RM nerozhodla a znovu 

bude předložen ke schválení výběr dodavatele na 60. RM konanou dne 15.4.2021. 

U předmětného zadávacího řízení byla stanovena zadávací lhůta 120 kalendářních dnů. Počátkem 

zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek (21. ledna 2021). Nejsou-li splněny zákonné 

předpoklady a zadavatel neodešle oznámení o výběru dodavatele v zadávací lhůtě, pak platí, že 

zadávací řízení je ukončeno automaticky a zadavatel v takovém případě uhradí účastníkům zadávacího 

řízení účelně vynaložené náklady spojené s jejich účastí v zadávacím řízení. 

 

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje: 

Všechny uvedené části pozemků (dané vyčíslenou přibližnou výměrou) jsou dotčeny plánovanou 

realizací stavby „Propojení komunikace ulice Kopaniny – Lipnická přes výstaviště“, která se stane  

alternativou propojení centra města se silnicí I/47 (s ulicí Lipnickou), na které jsou umístěny a dále 

budou rozšiřovány, areály obchodu a služeb a uleví tak přetížené silnici III/04724 v ulici Velká 

Dlážka. Komunikace je v územním plánu města Přerova vymezena jako veřejně prospěšná stavba 

umístěná do plochy veřejně přístupného prostranství pro dopravu s možností umístění dalších prvků 

veřejné a technické infrastruktury. Ve věci variant je pro odbor závazné usnesení Rady města. 

 

Odbor ekonomiky: 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o 

rozpočtové opatření – posílení rozpočtu. K výše uvedenému účelu bude převedena část rezervy roku 

2020 určená na propad daňových příjmů, která se stane součástí zůstatku hospodaření roku 2020. 

Přestože bylo požádáno o posílení rozpočtu na částku včetně DPH, v návrhu na usnesení není tato 

záležitost specifikována. Dle daňového poradce města o tom, zda bude převod podléhat DPH 

rozhoduje prodávající, protože ten bude mít za případný odvod DPH zodpovědnost. Nicméně pokud 

bude schválen prodej za 1100 Kč/m2 bez uvedení, zda se jedná o částku s nebo bez DPH, tak se má za 

to, že je to částka konečná, tzn. včetně případné DPH. Jestliže tedy bude úhrada realizována bez 

navýšení o sazbu DPH, budou odborem správy majetku a komunálních služeb finanční prostředky v 

odpovídající výši vráceny do rezervy rozpočtu. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti projednala záležitost dne 17.3.2021, kdy doporučila pozemky pro 

realizaci stavby propoje vykoupit. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova projednávala záležitost na 59. schůzi dne 25.3.2021 a to ve DVOU 

VARIANTÁCH – ZNĚNÍ VARIANT JE SOUČÁSTÍ DŮVODOVÉ ZPRÁVY. Na této schůzi Rada 

města Přerova podala návrh Zastupitelstvu města Přerova dle PŘEDLOŽENÉ VARIANTY II - 

neschválit úplatné převody pozemků dotčených stavbou propoje do majetku statutárního města 

Přerova a schválit převody práv a povinnosti ze stavebního povolení a územního rozhodnutí a převody 

projektové dokumentace. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 



Pozemky p.č. 6752/41 ostatní plocha o celkové výměře 23762 m2, p.č. 6752/40 ostatní plocha o 

celkové výměře 77 m2, p.č. 6752/39 ostatní plocha o celkové výměře 392 m2, p.č. 6752/72 ostatní 

plocha o celkové výměře 233 m2, p.č. 6752/6 ostatní plocha o celkové výměře 1100 m2, p.č. 6752/76 

ostatní plocha o celkové výměře 343 m2, p.č. 6752/35 ostatní plocha o celkové výměře 7657 m2, p.č. 

6749/7 zastavěná plocha o celkové výměře 135 m2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti 

NORSOL s.r.o., se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město, 

pozemky p.č. 6750/1 ostatní plocha o celkové výměře 9555 m2, p.č. 6752/97 ostatní plocha o celkové 

výměře 3037 m2, p.č. 6752/45 ostatní plocha o celkové výměře 1779 m2, p.č. 6752/98 ostatní plocha 

o celkové výměře 6213 m2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti EMOS property s.r.o., IČ: 

62301527, se sídlem Lipnická 2844, 75002 Přerov I-Město 

a pozemky p.č. 6750/62 ostatní plocha o celkové výměře 1744 m2, p.č. 6752/75 ostatní plocha o 

celkové výměře 1848 m2, p.č. 6749/16 ostatní plocha o celkové výměře 593 m2 a p.č. 6747/1 ostatní 

plocha o celkové výměře 241 m2 vše v k.ú. Přerov v podílovém spoluvlastnictví společnosti EMOS 

property s.r.o., IČ: 62301527, Lipnická 2844, Přerov I-Město, 750 02 Přerov a společnosti NORSOL 

s.r.o., se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město, 

se nachází v lokalitě mezi ulicemi Kopaniny a Lipnická v Přerově částečně v areálu výstaviště 

Přerov.Na pozemku p.č. 6750/62 v k.ú. Přerov zrealizovaly obě výše citované společnosti stavbu 

komunikace - připojení na komunikaci I/47.  

Uvedené pozemky jsou částečně dotčeny stavbou Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická 

přes výstaviště, jejímž investorem bude statutární město Přerov. Dle zpracované dokumentace byly 

vyčísleny zábory stavbou dotčených pozemků, kdy celková výměra dotčených částí pozemků v 

majetku společnosti NORSOL s.r.o. činí cca 4370 m2 a v majetku společnosti EMOS property s.r.o. 

činí cca 2981 m2.  

Rada města Přerova na 53. schůzi dne 11.12.2020 schválila zadávací podmínky podlimitní veřejné 

zakázky na stavební práce s názvem „Propojení komunikace ulice Kopaniny – Lipnická přes 

výstaviště“ (dále „propoj“)  

  

Pro realizaci stavby propoje je nutno, aby před jejich zahájením byly majetkoprávní vztahy k 

pozemkům dotčeným stavbou smluvně ošetřeny, kdy pro právní jistotu je v případech umisťování 

staveb trvalého charakteru volena forma výkupu (ať již přímého, nebo formou směny za jiné pozemky 

města - forma směny bývá zvláště u většího rozsahu dotčených pozemků z finančních důvodů 

preferována).  

Se zástupci společností NORSOL s.r.o. a EMOS property s.r.o., zástupci města a odborů magistrátu 

proběhlo v průběhu r. 2019 a 2020 několik jednání ve věci majetkoprávního vypořádání s tím, že bylo 

s ohledem na vyšší finanční náročnost výkupu na rozpočet města doporučeno řešit situaci formou 

směny pozemků.  

  

Společnost NORSOL s.r.o. projevila zájem o směnu za pozemky v lokalitě ohraničené ulicemi Lužní a 

Křivá v Přerově - jedná se o části pozemků p.č. p.č. 6820/1, 6820/19, p.č. 6820/20, p.č. 6820/21, p.č. 

6820/22 a část p.č. 6824/13 vše v k.ú. Přerov o celkové výměře cca 22000 m2 (určené dle územního 

plánu vymezeny pro plochy bydlení) a pozemek p.č. 5156/49 orná půda o výměře 7405 m2 v k.ú. 

Přerov (určený dle územního plánu vymezen pro plochy zemědělské).  

Společnost EMOS property s.r.o. projevila zájem o směnu za část pozemku p.č. 2580/4 orná půda o 

výměře cca 20100 m2 v k.ú. Přerov, který se nachází po pravé straně komunikace z Přerova do místní 

části Kozlovice (dle územního plánu vymezen pro plochy bydlení).  

Směna měla být realizována s doplatkem rozdílu cen obvyklých směňovaných pozemků stanovených 

na základě znaleckých posudků na stanovení cen obvyklých pozemků. 

  

Záměr směny uvedených pozemků (součástí záměru byla i směna pozemků v majetku společnosti 

EMOS property a.s. dotčených stavbou „Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice I/47“) byl 

předložen na 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 8.2.2021, které tento záměr neschválilo. Z 

diskuze zastupitelů o materiálu vyplynulo, že z jejich pohledu není žádoucí, aby město při směně 

nabývalo pozemky výrazně nižší výměry, než převádí a mělo by se se zástupci společností jednat o 

výkupu dotčených pozemků. 

  



Na základě toho radní Michal Zácha zahájil nová intenzivní jednání v této věci se zástupci obou 

společností o podmínkách majetkoprávního vypořádání tak, aby zejména v souladu s probíhajícím 

zadávacím řízením mohla být zahájena realizace stavby propoje v plánovaném termínu. Po několika 

jednáních, na kterých byli přítomni i další zástupci města, došlo k dohodě s tím, že obě společnosti 

souhlasili s výkupem pozemků a to za cenu v místě a čase obvyklou ustanovenou dle znaleckého 

posudku zpracovaného Ing. Ctiborem Hoškem ve výši 1.100,- Kč/m2 (cena včetně DPH).  

Společnost EMOS property s.r.o. a společnost NORSOL a.s. požádaly, aby převod pozemků 

dotčených stavbou propoje byl realizován ve dvou etapách – nejprve by byly převedeny do majetku 

města části, které jsou dotčeny tzv. I. etapou stavby propoje a po dokončení i II. etapy by byly 

převedeny pozemky zbývající.   

Záležitost byla předložena na 59. schůzi Rady města Přerova dne 25.3.2021 ve dvou variantách :  

VARIANTA I  

  
1. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemků – spoluvlastnického 

podílu id 1/3 části pozemku p.č. 6750/62 ostatní plocha o výměře 457 m2, části p.č. 6752/41 ostatní 

plocha o výměře cca 1348 m2, části p.č. 6752/40 ostatní plocha o výměře cca 1 m2, části pozemku p.č. 

6752/72 ostatní plocha o výměře cca 205 m2, části pozemku p.č. 6752/39 ostatní plocha o výměře cca 

84 m2 všechny v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem 

Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve 

výši 1100,- Kč/m2, včetně DPH - cena v místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností NORSOL s.r.o., IČ: 

63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město jako budoucím prodávajícím a 

statutárním městem Přerov jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude uzavřena po vyhotovení 

geometrického plánu na rozdělení pozemků, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, a dále po 

realizaci a dokončení stavby (pozemní komunikace – Etapa výstavby část SO 101.1.1) včetně dosažení 

pravomocného kolaudačního rozhodnutí povolujícího předmětnou komunikaci zbudovanou na 

popsaných pozemcích, na základě výzvy budoucího kupujícího budoucímu prodávajícímu, jejíž 

součástí bude geometrický plán na oddělení převáděných částí pozemků potvrzený katastrálním 

úřadem nejpozději však do 3 let od účinnosti budoucí kupní smlouvy. 

  

2. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části pozemku p.č. 6752/41 

ostatní plocha o výměře cca 1708 m2, části pozemku p.č. 6752/72 ostatní plocha o výměře cca 28 m2, 

části pozemku p.č. 6752/39 ostatní plocha o výměře cca 31 m2, části pozemku p.č. 6752/6 ostatní 

plocha o výměře cca 312 m2, části pozemku p.č. 6752/76 ostatní plocha o výměře 11 m2, části 

pozemku p.č. 6752/35 ostatní plocha o výměře cca 112 m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 části 

pozemku p.č. 6752/75 ostatní plocha o výměře 283 m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku 

p.č. 6749/16 ostatní plocha o výměře 593 m2, části pozemku p.č. 6749/7 zastavěná plocha o výměře 

cca 4 m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku p.č. 6747/1 ostatní plocha o výměře 176 m2 

všechny v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem Seifertova 

2834/33, 75002 Přerov I-Město do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 1100,- 

Kč/m2, včetně DPH - cena v místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností NORSOL s.r.o., IČ: 

63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město jako budoucím prodávajícím a 

statutárním městem Přerov jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude uzavřena po vyhotovení 

geometrického plánu na rozdělení pozemků, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, a dále po 

realizaci a dokončení stavby (pozemní komunikace – Etapa výstavby část SO 101.1.2 a část SO 

101.1.3) včetně dosažení pravomocného kolaudačního rozhodnutí povolujícího předmětnou 

komunikaci zbudovanou na popsaných pozemcích na základě výzvy budoucího kupujícího budoucímu 

prodávajícímu, jejíž součástí bude geometrický plán na oddělení převáděných částí pozemků 

potvrzený katastrálním úřadem nejpozději však do 3 let od účinnosti budoucí kupní smlouvy. 

  

3. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod části p.č. 6750/1 ostatní 

plocha o výměře cca 317 m2, spoluvlastnického podílu id 2/3 části p.č. 6750/62 ostatní plocha o 

výměře 457 m2, části p.č. 6752/97 ostatní plocha o výměře cca 33 m2, části p.č. 6752/45 ostatní 

plocha o výměře 1623 m2, části p.č. 6752/98 ostatní plocha o výměře cca 29 m2 vše v k.ú. Přerov z 



vlastnictví společnosti EMOS property s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem se sídlem Lipnická 2844, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 1100,- 

Kč/m2, včetně DPH - cena v místě a čase obvyklá. 

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

62301527, se sídlem Lipnická 2844, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako budoucím prodávajícím a 

statutárním městem Přerov jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude uzavřena po vyhotovení 

geometrického plánu na rozdělení pozemků, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, a dále po 

realizaci a dokončení stavby (pozemní komunikace – Etapa výstavby část SO 101.1.1) včetně dosažení 

pravomocného kolaudačního rozhodnutí povolujícího předmětnou komunikaci zbudovanou na 

popsaných pozemcích, na základě výzvy budoucího kupujícího budoucímu prodávajícímu, jejíž 

součástí bude geometrický plán na oddělení převáděných částí pozemků potvrzený katastrálním 

úřadem nejpozději však do 3 let od účinnosti budoucí kupní smlouvy.  

4. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod spoluvlastnického podílu id 

1/2 části pozemku p.č. 6752/75 ostatní plocha o výměře cca 283 m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 

části pozemku p.č. 6749/16 ostatní plocha o výměře cca 593 m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 části 

pozemku p.č. 6747/1 ostatní plocha o výměře cca 176 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti 

EMOS property s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem se sídlem Lipnická 2844, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2, včetně DPH - 

cena v místě a čase obvyklá. 

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

62301527, se sídlem Lipnická 2844, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako budoucím prodávajícím a 

statutárním městem Přerov jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude uzavřena po vyhotovení 

geometrického plánu na rozdělení pozemků, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, a dále po 

realizaci a dokončení stavby (pozemní komunikace – Etapa výstavby část SO 101.1.2 a část SO 

101.1.3) včetně dosažení pravomocného kolaudačního rozhodnutí povolujícího předmětnou 

komunikaci zbudovanou na popsaných pozemcích na základě výzvy budoucího kupujícího budoucímu 

prodávajícímu, jejíž součástí bude geometrický plán na oddělení převáděných částí pozemků 

potvrzený katastrálním úřadem nejpozději však do 3 let od účinnosti budoucí kupní smlouvy. 

  

  

5. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu:  

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v 

tis. Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 8115 210 Změna stavu 

krátkodobých 

prostředků na 

bank. účtech 

529 117,9 * + 9 784,3 538 902,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3639 530 Akce nad 500 

tis. Kč (č. 

5300673 

– Převod 

pozemků 

6752/41, 

6752/40, 

6752/40, 

6752/39, 

6752/72, 

6752/76 

– propoj 

Kopaniny) 

0,0 + 9 784,3 9 784,3 



  

  

  

VARIANTA II 

  
1. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod pozemků – 

spoluvlastnického podílu id 1/3 části pozemku p.č. 6750/62 ostatní plocha o výměře 457 m2, části p.č. 

6752/41 ostatní plocha o výměře cca 1348 m2, části p.č. 6752/40 ostatní plocha o výměře cca 1 m2, 

části pozemku p.č. 6752/72 ostatní plocha o výměře cca 205 m2, části pozemku p.č. 6752/39 ostatní 

plocha o výměře cca 84 m2 všechny v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti NORSOL s.r.o., IČ: 

63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město do vlastnictví statutárního města 

Přerova za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.  

2. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod části pozemku p.č. 6752/41 

ostatní plocha o výměře cca 1708 m2, části pozemku p.č. 6752/72 ostatní plocha o výměře cca 28 m2, 

části pozemku p.č. 6752/39 ostatní plocha o výměře cca 31 m2, části pozemku p.č. 6752/6 ostatní 

plocha o výměře cca 312 m2, části pozemku p.č. 6752/76 ostatní plocha o výměře 11 m2, části 

pozemku p.č. 6752/35 ostatní plocha o výměře cca 112 m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 části 

pozemku p.č. 6752/75 ostatní plocha o výměře 283 m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku 

p.č. 6749/16 ostatní plocha o výměře 593 m2, části pozemku p.č. 6749/7 zastavěná plocha o výměře 

cca 4 m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku p.č. 6747/1 ostatní plocha o výměře 176 m2 

všechny v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem Seifertova 

2834/33, 75002 Přerov I-Město do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 1100,- 

Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

  

3. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod části p.č. 6750/1 ostatní 

plocha o výměře cca 317 m2, spoluvlastnického podílu id 2/3 části p.č. 6750/62 ostatní plocha o 

výměře 457 m2, části p.č. 6752/97 ostatní plocha o výměře cca 33 m2, části p.č. 6752/45 ostatní 

plocha o výměře 1623 m2, části p.č. 6752/98 ostatní plocha o výměře cca 29 m2 vše v k.ú. Přerov z 

vlastnictví společnosti EMOS property s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem se sídlem Lipnická 2844, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 1100,- 

Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

  

4. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod spoluvlastnického podílu id 

1/2 části pozemku p.č. 6752/75 ostatní plocha o výměře cca 283 m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 

části pozemku p.č. 6749/16 ostatní plocha o výměře cca 593 m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 části 

pozemku p.č. 6747/1 ostatní plocha o výměře cca 176 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti 

EMOS property s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem se sídlem Lipnická 2844, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2 - cena v místě a 

čase obvyklá.  

5. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit převod práv a povinností vyplývajících ze 

stavebního povolení č. 31/2020 vydaného dne 29.7.2020 Magistrátem města Přerova, Odbor 

stavebního úřadu a životního prostředí pod č.j. MMPr/158864/2020/Bo na stavbu „Propojení 

komunikace ulice Kopaniny-Lipnická přes výstaviště" SO 101.1.1. MK Lipnická-U Výstaviště (km 

0,100-0,320) a části projektové dokumentace v rozsahu stavebního objektu SO 101.1.1. MK Lipnická-

U Výstaviště (km 0,100-0,320) mezi statutárním městem Přerov jako převodcem a společností EMOS 

property s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem se sídlem Lipnická 2844, Přerov I-Město, 750 02 Přerov a 

NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město jako nabyvateli 

za dohodnutou úplatu ve výši 178.370,- Kč bez DPH (215.827,70 Kč vč. DPH).  

6. podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit převod práv a povinností vyplývajících z 

územního rozhodnutí č. 11/2020 vydaného Magistrátem města Přerova, Odbor stavebního úřadu a 

životního prostředí dne 29.1.2020, pod č.j. MMPr/023141/2020/VaP - záměr umístění stavby 

„Propojení komunikace ulice Kopaniny-Lipnická přes výstaviště" Přerov, Přerov I-Město v rozsahu 

SO 101.1.2. MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,320 - 0,500) a převod části projektové dokumentace v 

rozsahu SO 101.1.2. MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,320 - 0,500) mezi statutárním městem Přerov 

jako převodcem a společností NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 



Přerov I-Město jako nabyvatelem za dohodnutou úplatu ve výši 164.800,- Kč bez DPH (199.408- Kč 

vč. DPH).  

  

  

Předkládaná VARIANTA I navrhovala schválení výkupů dotčených pozemků a rozpočtového 

opatření pro zajištění potřebných finančních prostředků na výkupy. 

V případě schválení této varianty by statutární město Přerov mohlo zahájit realizaci I. etapy 

stavby propoje, na kterou bylo vydáno stavební povolení č. 31/2020 a která zahrnuje výstavbu 

veřejné místní komunikace, chodníků, cyklostezky a veřejného osvětlení.  

Z důvodu aktualizace projektové dokumentace došlo v době mezičase ke změně parc. čísel a 

výměr dotčených pozemků a navýšení celkové výměry vykupovaných pozemků o 4 m2 z 7351 

m2 na celkovou výměru 7355 m2. Dále došlo ze strany vlastníků pozemků k ujasnění, že kupní 

cena 1.100,- Kč je cena konečná včetně DPH. Pro výkup by tedy bylo nutno vyčlenit z rozpočtu 

města částku 8.090.500,- Kč  

Předkládaná VARIANTA II navrhovala neschválení výkupů dotčených pozemků a schválit 

převod práv a povinností vyplývajících ze stavebního povolení č. 31/2020 a z územního 

rozhodnutí č. 11/2020 stavby „Propojení komunikace ulice Kopaniny-Lipnická přes výstaviště" 

Přerov, Přerov I-Město v rozsahu SO 101.1.1. a SO 101.1.2. MK Lipnická - U Výstaviště (km 

0,100 - 0,500) a převod příslušné části dokumentace a to za úplatu mezi statutárním městem 

Přerov jako převodcem a společnostmi EMOS property s.r.o. a NORSOL a.s. jako nabyvateli.  

V případě schválené této varianty by společnosti EMOS property s.r.o. a NORSOL a.s. 

vybudovaly pro své potřeby a na své náklady stavbu komunikace. Tato komunikace by se stala 

ovšem neveřejnou účelovou komunikací a nemohla by tak moc být využívána veřejností.   
  

Rada města Přerova své 59. schůzi dne 25.3.2021 doporučila VARIANTU II. - neschválit výkupy 

pozemků pro realizaci propoje a schválit převod práv a povinností ze stavebního povolení a územního 

rozhodnutí a převod dokumentace této stavby.  

  

Dne 31.3.2021 při přípravě předlohy pro zasedání Zastupitelstva města Přerova byl ze strany 

společností EMOS property s.r.o. a NORSOL a.s. vznesen požadavek na převod práv a povinností z 

povolení a převod dokumentace ke stavebnímu objektu SO 301.1. Odvodnění MK Lipnická – U 

Výstaviště. Pro realizaci stavby komunikace dle převáděné dokumentace je nutno zajistit i odvod 

dešťových vod – na tuto skutečnost byli zástupci společností upozorňováni již při přípravě předlohy 

pro schůzi Rady města Přerova, kdy sdělili, že odvodnění budou řešit jiným způsobem. Následně však 

celou záležitost ještě zkonzultovali s projektantem s tím, že budou řešit odvodnění způsobem dle 

zpracované dokumentace a povolení. Převod práv a povinností a převod dokumentace tohoto 

stavebního objektu je předkládán v bodě 7. návrhu usnesení.  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládáno majetkoprávní vypořádání k pozemkům dotčeným 

stavbou propojení komunikace ulice Kopaniny-Lipnická, na jejíž realizaci byla městem v 

prosinci 2020 vypsána veřejná zakázka.  

 

 


