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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 30.08.2021 

Návrh pro 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 9. 2021 

Zpravodaj:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 

6505/36 a p.č. 6505/42, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - pozemků p.č. 6505/36 (orná půda) o výměře 3 018 m2 a p.č. 6505/42 

(orná půda) o výměře 34 802 m2, oba v k.ú. Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinanční skupina: 

S ohledem na časovou tíseň nebyl záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí, které 

jsou uvedeny v návrhu na usnesení, projednáván v koordinanční skupině. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti přijala na svém 28. jednání konaném dne 4.8.2021 usnesení č. 

UZKMZ/28/2/4/2021, kterým doporučila Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - pozemků p.č. 6505/36 (orná půda) o výměře 3 018 m2 a p.č. 6505/42 

(orná půda) o výměře 34 802 m2, oba v k.ú. Přerov. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova přijala na své 68. schůzi konané dne 19.8.2021 usnesení č. 2505/68/7/2021, 

kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v navrženém znění. 

 

 



Odbor koncepce a strategického rozvoje: 

Pozemky p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, oba v k.ú. Přerov: 

• částečně návrhové plochy výroby /VP/ - výroba a skladování, v souladu s ust. § 11 a § 12 

vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění,  

• částečně návrhové plochy veřejných prostranství /UD/ - plochy veřejně přístupných prostranství 

pro dopravu, v souladu s ust. § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území, 

• pozemky jsou zasaženy veřejně prospěšnými stavbami - trasami hlavních řadů technické 

infrastruktury pro zásobování zastavitelných ploch médii, a to STL plynovodem, splaškovou a 

dešťovou kanalizací a rozvody tepla (parní potrubí),  

• v návrhových plochách a plochách přestavby je stanoveno minimální plošné zastoupení zeleně 

na terénu. U ploch výroby je stanoven 20% podíl zastoupení zeleně na terénu. Uvedený podíl je 

stanoven pro každou jednotlivou plochu a zároveň pro každého stavebníka, 

• pozemky se nachází mimo zastavěné území. 

 

Pozemky p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, oba v k.ú. Přerov, ve vlastnictví města leží v rozvojové lokalitě 

pro výrobu a skladování a část ve veřejně přístupných plochách pro dopravu, které má sloužit ke 

zpřístupnění celé rozvojové lokality vč. sousedních pozemků. Za předpokladu, že součástí smlouvy na 

převod pozemků bude jednoznačně zakotveno vybudování veřejně přístupné komunikace ke 

zpřístupnění všech okolních pozemků, Odbor koncepce a strategického rozvoje souhlasí s prodejem 

pozemků p. č. 6505/36 a p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov investorovi průmyslového parku. Doporučujeme 

postupovat smlouvou budoucí, s převodem až po získání územního rozhodnutí na stavbu 

navrhovaných hal vč. veřejně přístupného dopravního napojení. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov je vlastníkem pozemků p.č. 6505/36 (orná půda) o výměře 3 018 m2 a p.č. 

6505/42 (orná půda) o výměře 34 802 m2, oba v k.ú. Přerov, které se nachází v lokalitě Rybníky ve 

vzdálenosti cca 300 m od pozemní komunikace III/1857 spojující místní části Přerov II-Předmostí a 

Přerov V-Dluhonice a cca 150 m od železniční trati spojující Ostravu a Olomouc. 

Dne 28.6.2021 byla statutárnímu městu Přerov doručena žádost společnosti CTP Invest, spol. s r.o., IČ 

26166453, se sídlem CTPark Humpolec 1571, 396 01 Humpolec, o spolupráci ve věci zajištění 

pozemků p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova pro 

budoucí rozvoj lokality „Staré rybníky“ (dle ÚP 01-1.26-VP), která byla podle svého obsahu 

posouzena jako žádost o převod pozemků p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov. 

  

Společnost CTP Invest, spol. s r.o. ve své žádosti uvedla, že by ráda připravila lokalitu v souladu s 

požadavky města a územního plánu pro výstavbu průmyslového parku dle standardů společnosti CTP 

Invest, spol. s r.o., s tím, že v měsíci červnu začala s realizací odkupu dotčených pozemků od 

soukromých vlastníků.  

  

Pozemky p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, oba v k.ú. Přerov, nejsou v současné době předmětem žádných 

užívací vztahů.  

  

Pro úplnost uvádíme, že v souvislosti s plánovaným projektem výstavby výrobní a distribuční haly, 

včetně veškerého napojení na infrastrukturní sítě a veřejnou komunikaci, jehož investorem měla být 

společnost Panattoni Czech Republic Development s.r.o., IČ 28190882, se sídlem V Celnici 1034/6, 

Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jako „Panattoni“), byly mezi statutárním městem Přerov jako 

budoucím prodávajícím a Panattoni jako budoucím kupujícím uzavřeny v minulosti následující 

smlouvy o budoucích smlouvách kupních: 

  



1. smlouva o budoucí smlouvě kupní ze dne 22.12.2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.12.2018, na 

úplatný převod pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov, na jehož základě měl být převeden pozemek p.č. 

6505/42 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Panattoni za kupní cenu 

17.226.990,- Kč (tj. 495,- Kč/m2), která měla být v souladu s právními předpisy platnými a účinnými 

v době uzavření kupní smlouvy případně navýšena o daň z přidané hodnoty. Kupní cena byla 

stanovena dohodu smluvních stran na základě znaleckého posudku č. 5891-36/2016, který vyhotovil 

znalec *** dne 17.5.2016, jako cena v místě a čase obvyklá. 

  

2. smlouva o budoucí smlouvě kupní ze dne 10.7.2018 na úplatný převod pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. 

Přerov, na základě této smlouvy měl být v budoucnu převeden pozemek p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov z 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Panattoni za kupní cenu 1.493.910,- Kč (tj. 495,- 

Kč/m2), která měla být v souladu s právními předpisy platnými a účinnými v době uzavření kupní 

smlouvy případně navýšena o daň z přidané hodnoty. Vzhledem k tomu, že cena pozemku p.č. 

6505/36 v k.ú. Přerov v místě a čase obvyklá byla stanovena znaleckým posudkem č. 6078-120/2017, 

který vyhotovil znalec *** dne 27.11.2017, na 1.358.000,- Kč (tj. 450,- Kč/m2), byla kupní cena 

stanovena dohodou smluvních stran tak, aby se rovnala kupní ceně za 1 m2 pozemku p.č. 6505/42 v 

k.ú. Přerov (tj. 495,- Kč/m2).  

  

Vzhledem k tomu, že Panattoni v termínech, které byly obsaženy ve smlouvách o budoucích 

smlouvách kupních, nevyzvalo statutární město Přerov k uzavření kupních smluv, závazky vyplývající 

ze smluv o budoucích smlouvách kupních zanikly a převod pozemků p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, oba 

v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Panattoni nebyl realizován.  

  

S ohledem na čl. I. odst. 4 jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova, který byl schválen na 15. 

zasedání Zastupitelstva města Přerova konaném dne 19.10.2020 usnesením č. 592/15/9/2020 a který je 

účinný od 1.12.2020, podle něhož si Zastupitelstvo města Přerova vyhrazuje projednávání záměrů 

převodu nemovitých věcí, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje částku 3.000.000,- Kč bez daně z 

přidané hodnoty, musí být projednání záměru statutárního města Přerova – úplatného převodu 

pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov projednáno Zastupitelstvem města Přerova.  

  

Předmětem předlohy je schválení záměru statutárního města Přerova – úplatný převod 

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemků p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, 

oba v k.ú. Přerov, za účelem realizace úplatného převodu těchto pozemků do vlastnictví 

společnosti CTP Invest, spol. s r.o.  

 

 


