
Pořadové číslo:  19/3.2.10. 

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:   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 z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 

st. 538 a p.č. st. 539 oba v k.ú. Předmostí  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. st. 539 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 486 m2 a 

pozemku p.č. st. 538 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2 oba v k.ú. Předmostí z majetku 

statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti MFP paper s.r.o., Gen.Štefánika 3581/52, 

Přerov, IČ: 25899341 za kupní cenu 221.340,- Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně 

z přidané hodnoty. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednávala záležitost převodu pozemků na 3. jednání dne 22.3.2021, kdy k 

převodu dle návrhu neměla námitky. 

 

Místní výbor Předmostí: 

Místní výbor Předmostí nemá k převodu pozemků námitky. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 24. zasedání dne 7.4.2021 doporučila Radě města Přerova 

schválit záměr úplatného převodu pozemků dle návrhu usnesení. 

 

 

 

 



Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 61. schůzi dne 29.4.2021 schválila záměr úplatného převodu pozemků p.č. st. 

538 a p.č. st. 539 oba v k.ú. Předmostí z majetku statutárního města Přerova. Záměr byl zveřejněn na 

úřední desce ve lhůtě od 30.4. do 16.5.2021. 

Rada města Přerova projednala záležitost úplatného převodu na 63. schůzi dne 26.5.2021, kdy podala 

návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemků v rozsahu a za podmínek dle 

návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. st. 539 zastavená plocha a nádvoří o celkové výměře 486 m2 a pozemek p.č. st. 538 

zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 41 m2 oba v k.ú. Předmostí se nachází v areálu bývalého 

koupaliště – v sousedství fotbalového hřiště - v místní části Předmostí. Uvedené pozemky jsou ve 

vlastnictví statutárního města Přerova. 

Na pozemku p.č. st. 539 stojí stavba občanského vybavení č.p. 489 a na pozemku p.č. st. 538 stojí 

stavba občanského vybavení bez čp/če, kdy vlastníkem obou těchto staveb je společnost MFP paper 

s.r.o., Gen.Štefánika 3581/52, Přerov, IČ: 25899341.  

  

Statutární město Přerov se vlastníkem pozemků p.č. st. 539 a p.č. st. 538 oba v k.ú. Předmostí stalo na 

základě směnné smlouvy uzavřené se společností PMS Přerov a.s. , se sídlem Komenského 35, Přerov 

dne 11.3.2019, právní účinky vkladu nastaly k 26.3.2019. V době uzavírání této směnné smlouvy byla 

společnost MFP paper s.r.o., Gen.Štefánika 3581/52, Přerov, IČ: 25899341 vlastníkem obou výše 

uvedených staveb stojících na pozemcích p.č. st. 539 a p.č. st. 538 oba v k.ú. Předmostí, kdy dle § 

3056 odst. 1 občanského zákoníku měl vlastník stavby předkupní právo k zastavěnému pozemku. 

Nicméně dle tehdejšího výkladu právního oddělení vlastníka zastavěných pozemků p.č. st. 538 a p.č. 

st. 539 oba v k.ú. Přerov společnosti PMS Přerov a.s. se toto předkupní právo neuplatňovalo, pokud se 

jednalo o směnu více pozemků. Statutární město Přerov v dobré víře tedy směnnou smlouvu uzavřeno 

a pozemek nabylo do svého vlastnictví.  

  

Nyní se na statutární město Přerov i na společnost PMS Přerov a.s. obrátila společnost MFP paper 

s.r.o., Gen.Štefánika 3581/52, Přerov ve věci převodu vlastnického práva k zastavěným pozemkům. 

Společnost MFP paper s.r.o., Gen.Štefánika 3581/52, Přerov s odvoláním na § 3056 odst. 1 

občanského zákoníku - vlastník pozemku a vlastník stavby, který se nestala součástí pozemku, mají 

vzájemné předkupní právo – uplatnila předkupní právo. Tedy, že společnost PMS Přerov a.s. nesplnila 

povinnost stanovenou zákonem a měla před uzavřením směnné smlouvy s městem nabídnout 

společnosti MFP paper s.r.o. jako předkupníkovi ke koupi.  

  

Pro úplnost MAJ sděluje, že uplatněním předkupního práva dochází k naplnění rozvazovací podmínky 

ovšem pouze tehdy, pokud je předkupní právo uplatněno předkupníkem vůči dlužníkovi, tedy vůči 

původnímu vlastníkovi (§ 2145 o. z. ve spojení s § 548 odst. 2 občanského zákoníku). K tomu se mu 

nabízí možnost se ve vztahu ke koupěchtivému dovolat rozvazovací podmínky v kupní smlouvě, 

takovou možnost však nemá, pokud splnění povinnosti ze strany dlužníka bylo zmařeno převedením 

vlastnického práva na koupěchtivého. Z toho vyplývá, že účelem rozvazovací podmínky je ochrana 

dlužníka v situaci, kdy je zavázán zároveň z kupní smlouvy uzavřené s koupěchtivým a z předkupního 

práva uplatněného předkupníkem.  

Uplatnil-li však předkupník svůj nárok až poté, co již došlo k převodu sporného pozemku z dlužníka 

na koupěchtivého, nemohly již účinky rozvazovací podmínky dle § 2145 o. z. (ale ani ze smlouvy 

samé) nastat. V takovém případě se předkupník může domáhat na koupěchtivém převedení věci podle 

§ 2144 odst. 1 občanského zákoníku. 

  

Uzavřením směnné smlouvy a vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí došlo k naplnění 

výše uvedených podmínek a společnost MFP paper s.r.o. má tak právo, aby jí byly převedeny ze 



strany statutárního města Přerova zastavěné pozemky za cenu stanovenou v této směnné smlouvě, tj. 

za cenu 420,- Kč/m2.  

  

Rada města Přerova na 61. schůzi dne 29.4.2021 schválila záměr úplatného převodu pozemků p.č. st. 

538 a p.č. st. 539 oba v k.ú. Předmostí z majetku statutárního města Přerova. Záměr byl zveřejněn na 

úřední desce ve lhůtě od 30.4. do 16.5.2021.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod pozemků v areálu bývalého 

koupaliště v místní části Předmostí, které jsou zastaveny stavbami ve vlastnictví jiného vlastníka 

a tento uplatnil zákonné předkupní právo.  

 

 


