
Pořadové číslo:  19/3.2.3. 

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 31.05.2021 

Návrh pro 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 6. 2021 

Zpravodaj:  Zácha Michal, člen Zastupitelstva města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku 

p.č. 1596  v k.ú. Žeravice.  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1596 dle geometrického plánu č. 635-46/2021 označené 

jako pozemek p.č. 1596/1 orná půda o výměře 1.465 m2 v k.ú. Žeravice z vlastnictví statutárního 

města Přerov do vlastnictví společnosti Silack s.r.o., se sídlem Bystrovany č.p. 234, IČ 26840081 za 

kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 168.475,-Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od 

daně z přidané hodnoty. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na svém jednání dne 21.8.2020 nedoporučila převod ani nájem pozemku, 

souhlasila s dočasným využitím pozemku pro zřízení příjezdové komunikace a s položením panelů a 

doporučila konzultovat s uživatelem pozemku ZD Kokory, zda realizací nebude znemožněno 

obdělávání půdního celku. Bylo vyžádáno vyjádření z hlediska ochrany ZPF. 

 

Komise pro majetkové záležitosti 

Záměr převodu nebyl Komisí pro majetkové záležitosti z časových důvodů projednán. 

 

Rada města Přerova  

Rada města Přerova na své schůzi dne 19.11.2020 po projednání variantního návrhu na usnesení 

(varianta I- schválit, varianta II - podat návrh ZM neschválit) schválila záměr StMPr - úplatný převod 

části pozemku p.č. 1596 v k.ú. Žeravice z vlastnictví StMPr.  

 



Záměr byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova v období od 1.12. do 16.12.2020 a 

následně 9.4. do 25.4.2021. 

 

Rada města Přerova na své schůzi dne 26.5.2021 podala návrh ZM schválit úplatný převod části 

pozemku p.č. 1596 v k.ú. Žeravice dle návrhu na usnesení a zároveň schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 

o právu a podmínách využití příjezdové komunikace v rámci akce "Zemník Žeravice". 

 

Místní výbor Žeravice 

MV nesouhlasil s prodejem a sdělil, že v předchozích jednáních  společnost  o variantě prodeje vůbec 

neuvažovala a  byla schválena jiná varianta pohybu vozidel ze zemníku.  

Dále MV Žeravice uvedl, že nesouhlasil s otevřením zemníku v k.ú. Žeravice. Podanou žádost na 

prodej části pozemku p.č. 1596 v k.ú. Žeravice MV chápe  jako  zásadní krok k možnosti  rozšířit  

těžbu a  zabrat  a degradovat  další velké plochy orné půdy. (Tuto myšlenku v nás utvrzuje  skutečnost, 

že žadatel, je vlastníkem sousední parcely č. 1619. )  Společnost  Triko se tímto postupem tak zcela 

zřetelně vyhýbá  posouzení vlivu své činnosti na životní prostředí ( EIA), které jim při rozšíření 

předpokládaných aktivit již avizoval Krajský úřad OK. 

 

Otázku prodeje  části pozemku p.č. 1596 v k.ú. Žeravice  proto hodnotíme jako zásadní, rozhodující 

bod, který by mohl vést k dalšímu rozšíření zemníku a z výše uvedených důvodů  MV   s prodejem  

nesouhlasí. 

 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 1596 orná půda o výměře 3.790 m2 v k.ú. Žeravice se nachází v blízkosti skládky TKO 

Přerov XII-Žeravice a navazuje na pozemek, na kterém se nachází stavba zemníku. Jedná se o bývalé 

polní cesty v současné době rozorané, které se staly součástí obhospodařovaného půdního celku a 

spojovací a komunikační účel již tedy nesplňují. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

  

Společnost Silack s.r.o., IČ 26840081, se sídlem č.p. 234, 779 00 Bystrovany (dříve TRIKO s.r.o.) 

požádala statutární město Přerov o převod části výše uvedeného pozemku o výměře cca 1.520 m2. 

Společnost je vlastníkem sousedního pozemku p.č. 1572 v k.ú. Žeravice. Pro společnost je tento 

pozemek zajímavý z hlediska možného přičlenění k pozemku v jejím vlastnictví za účelem realizace 

záměru těžby písku.  

Dle jejího sdělení požadovaný pozemek již nesplňuje požadovaný účel oddělení mezi jednotlivými 

parcelami a je propojen s ostatními pozemky.  

S ohledem a v návaznosti na uzavřenou smlouvu č. MMPr/SML/1399/2019 by chtěla společnost 

nejvíce odlehčit komunikaci vedoucí ke skládce TKO Přerov XII-Žeravice a na pozemku p.č. 1596 z 

tohoto důvodu vybudovat novou dočasnou panelovou komunikaci, která by sloužila jako oklepová 

plocha na očištění nákladních vozidel a vznikl by tak samostatný přístup na její zemník. 

  

Žádost společnosti Silack s.r.o. byla projednána v koordinační skupině, která nedoporučila převod ani 

nájem pozemku, souhlasila s uložením panelů pro tyto účely a vyžádala si stanovisko ZPF. Toto 

stanovisko bylo vyžádáno a bylo sděleno, že p.č. 1596 v k.ú. Žeravice je součástí ZPF. V případě 

nezemědělské činnosti je třeba požádat příslušný orgán ochrany ZPF o udělení souhlasu s dočasným 

nebo trvalý odnětím půdy ze ZPF. Tento souhlas je dále závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve 

věci vydána podle zvláštních předpisů. Žadatelem bývá obvykle ten, v jehož zájmu má k odnětí dojít. 

V tomto případě nepůjde o nezemědělskou činnost kratší než jeden rok včetně doby potřebné k 



uvedení zemědělské půdy do původního stavu, a proto je nutné o souhlas požádat. Dále vzhledem k 

účelu odnětí lze předpokládat, že se bude jednat o další etapu provozu "Zemníku" v Žeravicích, pro 

kterou bylo dočasné odnětí půdy ze ZPF řešeno Krajským úřadem Olomouckého kraje (ten by měl být 

příslušný k posouzení, zda bude souhlas pro panelovou komunikaci udělen a za jakých podmínek). 

Položení panelů na pozemek p.č. 1596 v k.ú. Žeravice a zřízení příjezdové komunikace k zemníku 

není tedy bez udělení souhlasu s trvalým nebo dočasným odnětím půdy možné.  

Dále bylo v souladu s požadavkem koordinační skupiny vyžádáno stanovisko ZD Kokory. To ve svém 

vyjádření ze dne 15.10.2020 sdělilo, že souhlasí s vybudováním dočasné panelové komunikace na 

části pozemku p.č. 1596 v k.ú. Žeravice, kdy dočasná panelová komunikace bude sloužit do roku 2026 

jako oklepová plocha pro čištění nákladních vozidel a jako přístup na ostatní parcely a bude veřejně 

přístupná.  

  

Společnost TRIKO s.r.o. (nyní Silack s.r.o.) jako stavebník uzavřela se statutárním městem Přerov 

jako vlastníkem komunikace dne 28.8.2019 smlouvu o právu a podmínkách využití příjezdové 

komunikace sloužící k obsluze skládky TKO Žeravice II, třídírny druhotných surovin a kompostárny. 

Dle této smlouvy měla společnost být investorem stavby „Zemník Žeravice“, v rámci které bude 

využívána účelová komunikace vedoucí ke skládce TKO Žeravice. Stavba bude spočívat v provedení 

zemníku na pozemku stavebníka, který bude sloužit pro těžbu materiálů vhodných do násypů 

komunikačních staveb, a to na ploše 11.460 m2 do hloubky cca 10 m, nejméně však 1 m nad úroveň 

hladiny podzemní vody. Předpoklad těžby je cca 66.000 m3 (tj. cca 120.000t).  

Touto smlouvou se stavebník mimo jiné zavázal že : 

a) před zahájením a v průběhu provozu stavby „Zemník Žeravice“ bude na vlastní náklady provádět 

opravy účelové příjezdové komunikace (tj. opravy výtluků, apod.).  

b) po celou dobu užívání komunikace v rámci těžební činnosti bude udržovat účelovou komunikaci v 

dobrém stavu, bude provádět pravidelné denní čištění a v případě, že dojde v souvislosti se zvýšeným 

zatížením účelové komunikace k jejímu novému poškození, provede bez zbytečného odkladu její 

lokální opravy.  

c) po dokončení stavby „Zemník Žeravice“ stavebník na vlastní náklady provede: 

- spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze v množství 0,25-0,60 kg/m2 zbytkového množství 

asfaltového pojiva (označení vrstvy: PS-E 0,25-0,60 kg/m2, ČSN 73 6121) 

- pokládku obrusné vrstvy krytu ze směsi ACO 11 v tloušťce 50 mm (označení vrstvy: ACO 11 50 

mm, ČSN 736121, ČSN EN 13108-1) 

  

Se zástupcem společnosti Silack s.r.o. bylo na úvodním jednání projednáno, že v případě schválení 

záměru úplatného převodu části pozemku p.č. 1596 o výměře cca 1.520 m2 v k.ú. Žeravice by byl 

uzavřen dodatek ke smlouvě č. MMPr/SML/1399/2019, do které by se zahrnul i další úsek 

komunikace, a to zbylá část pozemku p.č. 1596 a část pozemku p.č. 558 v k.ú. Žeravice tvořící 

přístupovou komunikaci k prodané části pozemku a k zemníku, čímž by se vytvořil komunikační 

okruh kolem celého objektu. Statutární město Přerov tím dosáhne opravy a zpevnění polních cest a 

přístupových komunikací do této oblasti. 

  

Vzhledem k tomu, že Rada města Přerova dne 19.11.2020 schválila záměr úplatného převodu 

požadované části pozemku, bylo zadáno vyhotovení geometrického plánu na dělení pozemku a 

zpracování znaleckého posudku na cenu obvyklou.  

  

Dle zpracovaného geometrického plánu č. 635-46/2021 bude z pozemku oddělena p.č. 1596 část 

označená jako pozemek p.č. 1596/1 orná půda o výměře 1.465 m2 vše v k.ú. Žeravice.  

  

Kupní cena dle znaleckého posudku za cenu v místě a čase obvyklou činí 168.475,-Kč, tj. 155,-Kč/m2. 

Dodání předmětu převodu je osvobozeno o daně z přidané hodnoty.  

  

Náklady za vyhotovení ZP činily ve výši 3.500,-Kč a náklady za vyhotovení GP ve výši 7.260,- Kč. 

Ujednání o úhradě těchto nákladů kupujícím je zapracováno v návrhu kupní smlouvy.  



  

V souvislosti s výše uvedeným Rada města Přerova dne 26.5.2021 schválila také uzavření dodatku č. 1 

ke smlouvě o právu a podmínkách využití příjezdové komunikace, kterým se upřesnil a rozšířil rozsah 

účelové komunikace, která bude využívána jako přístupová účelová komunikace v rámci akce 

"Zemník Žeravice". Smlouva o převodu pozemku a dodatek ke smlouvě budou uzavírány společně.  

  

Předloženým materiálem je řešen úplatný převod části pozemku p.č. 1596 v k.ú. Žeravice z 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Silack s.r.o., která bude využita 

jako přístupová komunikace k areálu zemníku.  

 

 


